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پیام رئیس اولین کنگره بین المللی و دومین 

 کنگره ملی گل و گیاهان زینتی

 زیبایی ها آفریدگار بنام

 زمین ضرب زندگی ،ابدیت توان به گل زندگی

 یکسان و ساده هندسه زندگی ما، دل درضربان

 (سپهری سهراب) هاست نفس

 و فرهنگ در ریشه که زینتی گیاهان و گل

  آرامش، محبت، از نمادی دارد ایرانیان تاریخ

  هدیه این .است طبیعت با همزیستی و شادی

 ایجاد برای ارزشمند کاالیی تواند می بهشتی

  نقش .باشد نیز کشور برای ارزآوری و اشتغال

  مهم محصوالت از یکی عنوان به گیاه و گل

  تهدیدی آب کمبود که شرایطی در کشور باغی

  در .می باشد اهمیت حائز بسیار است جدی

  توجیه زراعی محصوالت از بسیاری که شرایطی

  محصوالت به توجه بی شک ندارند، کار و کشت

 و نماید ایجاد مناسب اشتغال هم می تواند باغی

 .باشد مهم ارزی درآمد و صادرات حوزه در هم

 برنامه ریزی کشور، مقاومتی اقتصاد برنامه طبق

 .گیرد انجام اقتصادی و علمی نگاه با باید

 

 

 دو از باید را زینتی گیاهان و گل بنابراین 

 حوزه در یکی :داد قرار ارزیابی مورد جنبه

  حوزه در دیگری و کشور برای درآمدزایی

  گسترش برای بومی منابع از بهینه استفاده

 بی شک آینده سالهای در .شهری سبز فضای

  دگرگون آب کمبود دلیل به شهری سبز فضای

  سبز فضای گسترش و حفظ برای .شد خواهد

  نسل زیباییهای از نیز آیندگان اینکه و کنونی

  .داد انجام جدی کاری باید شوند، بهره مند ما

 از استفاده و خشکی به مقاوم گیاهان تولید

  از بخشی آب باالی بهروری با نوین سیستم های

 از ما کشور خوشبختانه .است اقدامات این

 زینتی گیاهان حوزه در غنی ژنتیک منابع

 با که است این ما وظیفه و است برخوردار

  گسترش و حفظ ضمن منابع، این از بهره گیری

  داشته نیز را آب مصرف حداقل سبز، فضای

 نیازمند هرچیز از بیش شرایط این در .باشیم

 از بیش .هستیم اندیشیدن باهم و بودن هم با

  داشته تعامل و همکاری بایست می زمانی هر

  وفاق مورد که بیابیم مناسب راهی تا باشیم

 که کنگره این .باشد اندیشه صاحبان همه
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کنگره ملی گلل و گیاهلان زینتلی    دومین 

اسللت، محلللی بللرای شللنیدن حللرف هللای 

و برنامله ریلزی بلرای    هم فکری یکدیگر و 

محللی اسلت تلا از تجربیلات     . آینده است

یکدیگر بیلاموزیم و دسلت در دسلت هلم     

بسلیار  . برای حفظ آبادانی کشور بکوشلیم 

خرسندم که این کنگره با مشارکت مراکلز  

پژوهشللی، دانشللگاهی و بللویژه سللازمان   

پارک ها و فضای سلبز و در شلهر مقلد     

هر یک از نهادهلا  . مشهد برگزار شده است

بللا تجربیللات ارزشللمند خللود و همکللاری  

سازنده با یکدیگر می  توانند مسیر رسلیدن  

و دسلتاورها را بیشلتر   کوتاه تر به هدف را 

 . نمایند

در پایان ضمن تشکر از همه عزیزانلی کله   

در این مسیر، انجمن علمی گل و گیاهلان  

زینتی را یاری نمودند از دبیرعلمی اسلتاد  

 اجرایلی ارجمند آقای دکتر شور و دبیران 

 

کنگره جنلاب آقلای مهنلد  سلالمی و      

سرکار خانم دکتر سلمیعی و دانشلجویان   

عزیز و پرتالش دانشگاه فردوسی مشهد به 

ویللژه آقایللان دولتخللواهی و وحللدتی کلله  

زحمات زیادی برای برگزاری ایلن کنگلره   

  . کشیدند، تشکر و قدردانی می نمایم

 آزادیپژمان 

اولین کنگره بین المللی و دومین رئیس 

 گیاهان زینتیکنگره ملی گل و 
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 کنگره دومین و بین المللی کنگره اولین گزارش

 ایران زینتی گیاهان و گل ملی

 مشهد فردوسی دانشگاه ،1395 شهریورماه، 4-2

  

 گل ملی کنگره دومین و بین المللی کنگره اولین

  فردوسی دانشگاه توسط ایران زینتی گیاهان و

 زینتی گیاهان و گل انجمن همکاری با و مشهد

 شهرداری سبز فضای و پارک ها سازمان ایران،

  4 الی 2 تاریخ در مشهد دانشگاهی جهاد و مشهد

 دانشگاه کشاورزی دانشکده در 1395 ماه شهریور

 اساتید، پرشور استقبال و حضور با مشهد فردوسی

 اجرایی مسئوالن و تولیدکنندگان دانشجویان،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 این به ارسالی مقاالت تعداد .شد برگزار کشور 

  صورت به که بود مقاله 203 حدود در کنگره

  در .گرفت قرار پذیرش مورد پوستر و شفاهی

  در تخصصی کارگاه 6 تعداد کنگره، این حاشیه

 گلخانه ای، بیماری های و آفات کنترل زمینه

 سازه ای استانداردهای گلخانه ای، محصوالت تغذیه

  کشت تجاری، گلخانه های طراحی در باغبانی و

  ناشناخته ژن های جداسازی زینتی، گیاهان بافت

 برگزار درختکاری کارگاه و آنها عمل مطالعه و

  پژمان دکتر کنگره، این افتتاحیه مراسم در .شد

 زینتی گیاهان و گل پژوهشکده رییس آزادی،

  در زینتی گیاهان ظرفیت از :کرد تصریح ایران
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 استفاده درستی به ارزآوری و اشتغال زایی زمینه

 و دانشگاه مشارکت با امیدواریم که نشده

 گام های زمینه این در بتوانیم تولیدکنندگان

  گیاهان صادرات حوزه در همچنین .برداریم موثری

 را آن از حاصل درآمد می توان توجه کمی با زینتی

  بیان با وی .رساند سال در دالر میلیارد یک به

  کشورهای در زینتی گیاهان تولید اهمیت اینکه

 گردش :کرد عنوان شده، درک ایران از بیش دیگر

 زینتی گیاهان دالری میلیارد 150 از بیش مالی

 حوزه این در کشورها از بسیاری شده موجب

  گیاهان و گل بازار عمده امروز .کنند سرمایه گذاری

 اخیر های سال در و است اروپا به مربوط زینتی

 صادر به نیز التین آمریکای و آفریقایی کشورهای

 شده تبدیل زینتی گیاهان و گل بزرگ کنندگان

 ایران زینتی گیاهان و گل پژوهشکده رییس .اند

 زینتی گیاهان و گل صادرات حوزه در :کرد اضافه

  وزارت اولویت آب، بحران اهمیت به توجه با و

  گلخانه ای کشت  سمت به کشاورزی جهاد

  بخش ورود بر تاکید با ایشان .است یافته اختصاص

  50 :کرد کشوراظهار باغبانی حوزه در خصوصی

 زینتی گیاهان و گل پژوهشکده پروژه های از درصد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 است انجام حال در خصوصی بخش مشارکت با 

 و دانشگاهها در مدل این می کنیم پیشنهاد که

 تعداد و شود انجام نیز تحقیقاتی مراکز سایر

  افزایش خصوصی بخش سرمایه گذاری با پروژه های

 کشور در که فرهنگی به توجه با :افزود وی .یابد

 .شود دیده شهری منظر در چمن باید دارد، وجود

 می توان شهری سبز فضای حوزه در بنابراین

 همچنین .کرد عرصه وارد را کم نهاده چمن های

 کرد ایجاد شهری سبز فضای برای شبکه ای باید

 فضای برای مناسب گیاه چندین آن خروجی که

 .باشد شهرها سبز

 ندارد جهان گیاه و گل صادرات در سهمی ایران

 دفتر رئیس کیایی، محمد سید مهند  همچنین

 کشور کشاورزی جهاد وزارت زینتی گیاهان و گل

 در سهمی ایران براینکه تاکید با مراسم دراین نیز

  برای :کرد تصریح ندارد، جهان گیاه و گل صادرات

  اقداماتی از باید کشور گیاه و گل صادرات افزایش

 کیایی .کرد جلوگیری گیاه و گل قاچاق جمله از

 گل زمینه در قوی تشکل متاسفانه براینکه تاکید با

 و تولید مراکز :کرد عنوان نداریم، زینتی گیاهان و

 باید زینتی گیاهان زمینه در خصوصی تشکل های
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 قرار ما برنامه در آن ها ساماندهی و شوند تقویت

 گل پایانه های و صادرات افزایش همچنین دارد

 سال پایان تا امیدواریم و است شده دیده نیز وگیاه

  وی .شود راه اندازی بین المللی پایانه های اول فاز

 منطقه در ایران اینکه به توجه با :کرد خاطرنشان

  نزوالت طرفی از و گفته قرار خشک نیمه و خشک

 با را عدیده ای مشکالت است، یافته کاهش جوی

  مقاومتی اقتصاد طرح و است داشته دنبال به خود

 ثابت سال 10 طی کشاورزی جهاد وزارت در

 .می شود عملیاتی و بود خواهد

 جهاد وزارت زینتی گیاهان و گل دفتر رییس

  گرایش راه اندازی :کرد اظهار کشور کشاورزی

  مقطع در گلخانه ای محصوالت تکنولوژی

 قرار دستورکار در علوم وزارت در ارشد کارشناسی

 سمت به حرکت براینکه تاکید با وی .است گرفته

 اقتصاد اصلی محورهای از یکی گلخانه ای کشت

 گلخانه ها کشت زیر سطح :داد ادامه است، مقاومتی

 از درصد سه و بوده هکتار هزار 10 کشور در

 دفتر رییس .است ایران به مربوط جهان گلخانه های

 کشور کشاورزی جهاد وزارت زینتی گیاهان و گل

 طرح عمده هدف آب صحیح مصرف اینکه بیان با

 

 

  

 

 

 

 

 در است کشاورزی جهاد وزارت مقاومتی اقتصاد

 گلخانه به گوجه و خیار کشت انتقال راستا همین 

 355 و هزار 148 توسعه :افزود است، کار دستور در

 گیاهان تولیدات افزایش و گلخانه ای کشت هکتار

 این کلی اهداف از  ساله 10 برنامه یک طی زینتی

  تکنولوژی انتقال :کرد اضافه کیایی .است طرح

 و کارشناسان دانش ارتقا بیوتکنولوژی، و نوین

  گلخانه ای محصوالت ملی صندوق ایجاد و بهره وران

 از دیگر یکی :گفت وی .است ما برنامه های دیگر از

  جدید روشهای ورود عدم گلخانه ها مشکالت

 .است تولیدی واحدهای به مکانیزاسیون

  رییس شاهنوشی، ناصر دکتر مراسم ادامه در

 :کرد اظهار فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشکده

 مقوله یک عنوان به نباید زینتی گل های واژه ی

 ایران جمعیت درصد 80.شود تلقی لوکس

 11 در آنان از درصد 43 که هستند شهرنشین

 به منجر مساله این و دارند سکونت کالنشهر

  وی .است شده شهرها عمودی و افقی گسترش

 و سبز فضای به جدی توجه امر این :داد ادامه

 به نباید بنابراین می کند، ضروری را زینتی گل های

 نگاه تجملی کاالی یک عنوان به زینتی گل های
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 نشان آمارها :کرد تصریح شاهنوشی دکتر .شود

 کاهش ایران در زینتی گل های صادرات می دهد

 صادرات درصد نیم از کم تر ایران سهم و یافته

 .می شود شامل را جهان زینتی گیاهان

 حوزه در مطلوبی پتانسیل های اینکه بیان با وی

 مغفول متاسفانه که دارد وجود زینتی گیاهان و گل

 تکنولوژی به زمینه این در ما :افزود است، مانده

 توانمند، نیروهای وجود با و نداریم نیاز باالیی

  رئیس .دهیم افزایش را خود ارتباطات می توانیم

 :کرد تاکید فردوسی دانشگاه کشاورزی دانشکده

 شود جدا آن مالکیت از باید گلخانه ها مدیریت

 صالحیت است، سرمایه دارای که فردی هر چون

 سازمان بنابراین .ندارد را گلخانه اداره برای کافی

 توجه موضوع این به باید کشاورزی مهندسی نظام

 .باشد داشته بیشتری

  شرکت های باید :کرد عنوان شاهنوشی دکتر

  تکمیلی تحصیالت دانشجویان کمک با دانش بنیان

 اختیار در الزم امکانات و شده تقویت اساتید، و

 گل صادرات حوزه در بتوانند تا شود داده قرار آنان

  .باشند داشته مطلوبی مشارکت زینتی گیاهان و

 را دوره هایی بازرگانی اتاق های باید :کرد اضافه وی

 برگزار کشاورزی مهندسی نظام سازمان مشارکت با

 را الزم آموزش های افراد سایر و دانشجویان تا کنند

 به توجه با و ببینند زینتی گیاهان و گل حوزه در

 گیاهان تولیدات مختلف، کشورهای ذائقه های

  .گیرد صورت زینتی

 و بین المللی کنگره علمی دبیر شور، محمود دکتر

 نیز ایران، زینتی گیاهان و گل ملی کنگره دومین

 چندان وضعیت متاسفانه :گفت مراسم این در

 کشور در زینتی گیاهان و گل  حوزه در مطلوبی

 و دقیق برنامه ریزی نیازمند بنابراین .ندارد وجود

 با وی .هستیم حوزه این در مطلوبی سرمایه گذاری

 و اقلیمی تنوع متخصص، افراد وجود اینکه بیان

 به را مناسبی فرصت کشور در ظرفیت ها سایر

 مقاومتی اقتصاد رویکرد با بتوان که می آورد وجود

 اضافه برد، بهره آن از زینتی گیاه و گل زمینه در

 و گل صادرات پایانه های احداث راستا این در :کرد

 توجه مورد جدی صورت به می تواند مشهد در گیاه

 و باغبانی علوم گروه علمی هیات عضو .گیرد قرار

  200 بر الغ :کرد بیان فردوسی دانشگاه سبز فضای

 95 که شده ارسال کنفرانس این دبیرخانه به مقاله

 طول در و گرفتند قرار پذیرش مورد آن ها از درصد
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 خواهد ارائه پوستر و سخنرانی صورت به برگزاری

 .شد

 محیط و خدمات معاون کاظمی، خلیل  اهلل ادامه در

 بر بالغ اکنون اینکه بیان با مشهد شهری زیست

 تولیدکنندگان از گیاهی گونه های درصد 80

 روند با :کرد اظهار می شود، تامین استان داخلی

 گرفته ایم، پیش در شهروندان با که اعتمادسازی

 به سبز فضای از ناشی خسارت گذشته سال طی

 از یکی شاید .است رسیده درصد 50 از کم تر

 رفتار و شهروندان آموزش باید را آن اصلی عوامل

 هزار 70 از :داد ادامه وی .دانست آنان با مطلوب

 به هکتار 3000 مشهد، در سبز فضای هکتار

  8 طی و دارد اختصاص شهر سطح در گل کاری

  برای تومان میلیارد 1000 بر بالغ گذشته سال

 ما نگاه .است شده هزینه شهری سبز فضای توسعه

 و کم برخوردار نقاط در شهری سبز فضای توازن به

 در شهری منظر اکنون و یافته تغییر برخوردار

 البته و است شده زیبا بسیار کم برخوردار مناطق

 با کاظمی .نمی کند کفایت ما برای وضعیت این

 تامین مشهد سبز فضای به ما نگاه اینکه به اشاره

  50 بر بالغ :کرد عنوان است، آب پایدار منابع

 

 

 

 مشهد در غیرشرب و شرب آب خطوط کیلومتر

 از برخی در نیز را فرعی خطوط و شده اجرا 

  این به نیز نامتعارف آب های .کرده ایم پیاده مناطق

 14 برای همچنین .است شده اضافه خطوط

 مشارکت با که کردیم اخذ مجوز رسمی تصفیه خانه

  وی .شد خواهد اجرا سال پایان تا خصوصی بخش

 به توجه بدون سبز فضای توسعه اینکه بیان با

 :کرد تاکید نیست، پذیر امکان شهروندان مشارکت

 محقق را سبز فضای سرانه مربع متر 14 تا امسال

 15 تا را آن آینده سال تا و ساخت خواهیم

 .دهیم افزایش مترمربع

 کمیسیون رییس صاحبی، غالمرضا ادامه در

 بیان با نیز مشهد، شهر شورای شهری خدمات

 اشتغال و زینتی گیاهان خرید و تولید جهت اینکه

 خواهیم را الزم حمایت رشته این فارغ التحصیالن

 و شهرنشینی وضعیت :کرد بیان داشت،

 به نیاز روز به روز مشهد کالنشهر آپارتمان نشینی

  افزایش را زینتی گیاهان تولید و سبز فضای

 جهت را حمایتی مشهد شهر شورای و می دهد

 به تولیدکنندگان تا کرد اعالم باغبان ها احداث

 روی شهر در سبز بام های و دیوارها تولید سمت
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 نیز کشاورزی جهاد در اینکه به اشاره با وی .آورند

  باغبانی فارغ التحصیالن اشتغال برای بستری باید

 یابد، افزایش کشور در صادرات زمینه تا شود فراهم

 مشهد کشف رود از هکتار 9000 :کرد عنوان

 ما که است شده تعریف آن در باغ 8 و درختکاری

 واگذار تولیدکنندگان به را ظرفیت ها این می توانیم

 اعتبار آن برای باید نیز کشاورزی جهاد و کنیم

 فارغ التحصیالن تا کند تامین ارزان قیمت

 

 

 .شوند گرفته کار به آن در کشاورزی رشته های 

  مشهد شورای شهری خدمات کمیسیون رییس

 استان در که بستری به توجه با :کرد خاطرنشان

 گل های که کرد خواهیم تالش امسال است، فراهم

 .کنیم تامین داخلی تولیدات از را بهار از استقبال

 مختلف مناطق در تا شود فراهم بستری باید

 منازل در گل نگهداری آموزش و ترویج شهرداری

 .شود ایجاد شهروندان برای
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گزارشی از نشست تخصصی و قطعنامه اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی 

 ایران

  تخصصی نشست ایران زینتی گیاهان و گل ملی کنگره دومین و بین المللی کنگره اولین حاشیه در

  مظفریان، ولی اهلل دکتر آقایان حضور با و 1395 شهریورماه 2 در اندیشی هم و مشورتی کمیته های

 و سالمی رضا احمد مهند  و آزادی پژمان دکتر تهرانی فر، علی دکتر اصالنی، حمیدرضا مهند 

 زینتی گیاهان کارشناسان و کنندگان تولید دانشجویان، پژوهشگران نظران، صاحب اساتید، همچنین

  خشکسالی و آب کمبود بحران به توجه با .شد برگزار کشور، فناوری و علم چشم انداز به توجه با کشور

 به آن نتیجه و شد متمرکز شهری سبز فضای در خشکی به متحمل گیاهان از استفاده در اعضا تاکید

  که گرفت قرار اجماع مورد اختتامیه، مراسم در قرائت از پس و تدوین کنگره این پایانی قطعنامه  صورت

 :است شده آورده ذیل در آن مفاد

 آب مصرف کارآیی به توجه با شهری سبز فضای در کاشت نوع در رویه تغییر -1

 محدود گونه چند انبوه استفاده جای به شهری سبز فضای در زیستی تنوع حداکثر از استفاده -2

 ضوابط تمامی لحاظ با شهری سبز فضای در بومی گیاهان از تدریجی استفاده برای کالن برنامه ارائه -3

 محیطی زیست

 شهری سبز فضای حوزه گذاری های سیاست در تفریط و افراط عدم -4

  وزارت باغبانی معاونت دانشگاهی، تحقیقاتی مراکز بین بیشتر هرچه همکاری و تعامل ایجاد -5

 خصوص این در کشور سبز فضای و پارک ها سازمان و جهادکشاورزی

 شهری سبز فضای در استفاده جهت گیاهان آبی نیاز و آب حوزه در جدی مطالعات انجام -6
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 موارد رعایت با آب مصرف در جویی صرفه جهت شهری سبز فضای در نامتعارف های آب از استفاده -7

 نباشد مضر شهروندان برای که محیطی زیست

  حداقل حفظ با) سبز فضای حذف بجای شهری سبز فضای گسترش و حفظ استراتژی بر تاکید -8

 علیرغم مقاوم، گیاهان کاربرد و نوین روش های از استفاده با (شهری سبز فضای در نیاز مورد های سرانه

 کشور در موجود آبی منابع محدودیت

 از بی رویه برداشت عدم و وحشی گونه   های از نگهداری و حفاظت خصوص در فرهنگ سازی -9

  طبیعی رویشگاه های

   محیط با سازگار و طبیعی گیاهان و گل با سبز فضای توسعه فرهنگ سازی -10

 شهری سبز فضای در بومی گونه های خصوص در کاربردی پژوهش های توسعه -11

 سال طول در چمن زنی دفعات کاهش با شهری سبز فضای در آبی مصرف کم چمن های معرفی -12

  دانشگاه ها، طریق از زینتی گیاهان و گل بهبود زمینه در نیاز مورد تحقیقاتی پروژه های اعالم -13

  گیاهان و گل دفتر همکاری با زینتی گیاهان و گل علمی انجمن و زینتی گیاهان و گل ملی پژوهشکده

 جهادکشاورزی وزارت زینتی

 برنامه  در استفاده جهت بومی گیاهان ژنتیکی منابع نگهداری و جمع آوری برای مرکزی ایجاد -14

 خصوصی شرکت های و دانشگاه ها و تحقیقاتی مراکز به نژادی

 و سبز فضای رشته التحصیالن فارغ شناختن رسمیت به در مجوز ارائه و قانونی کار و ساز ایجاد -15

 سبز فضای طراح و پیمانکار به عنوان غیرمتخصص حقوقی و حقیقی افراد فعالیت از ممانعت

 در دانشگاهی و تحقیقاتی مراکز با کشور کل پارک های سازمان بین تعامل حداکثر ایجاد پیگیری -16

 کشور وزارت طریق از خشکی به متحمل گیاهان معرفی خصوص



www.ISOP.ir 
 

16 

 منابع از استفاده با الگویی کشت های ایجاد جهت شهری سبز فضای و پارک ها سازمان از درخواست -17

 مرتبط پروژه های از حمایت و خشکی به متحمل گیاهی

 با کشور در زینتی گیاهان و گل توسعه نمودن لحاظ جهت کشاورزی جهاد وزارت از درخواست -18

 گلخانه ای کشت های توسعه و زایی اشتغال و آوری ارز هدف

 شهری سبز فضای در استاندارد غیر کودهای از استفاده عدم -19

  و بررسی در سرما و گرما شوری، خشکی، شامل محیطی تنش های جنبه های تمامی به توجه -20

 شهری سبز فضای به مربوط مطالعات

 محیطی زیست محدودیت های با متناسب شهر کالن هر نیاز مورد سبز فضای علمی محاسبه -21

 جامعه روانی سالمت بر اثرگذاری عدم به توجه با) پارک جایگزین سبز بام منطقی غیر توسعه عدم -22

 (سبز بام توسعه جهت کشور در نامناسب هوایی و آب شرایط و

 مباحث جامع طور به که ایران زینتی گیاهان و گل کنگره اولین قطعنامه موارد تمامی ضمن در -23

 .می باشد تایید مورد است نموده بررسی را زینتی گیاهان و گل فرصت های و چالش ها مختلف
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 دومین و بین المللی کنگره اولین برگزاری حاشیه در آموزشی کارگاه های برگزاری گزارش

 ایران زینتی گیاهان و گل ملی کنگره

 ایران زینتی گیاهان و گل ملی کنگره دومین و بین المللی کنگره اولین حاشیه در آموزشی کارگاه های

 گیاهان و گل به عالقه مندان و پژوهشگران دانشجویان، شرکت با 1395 شهریورماه 4 و 2 تاریخ در

 :ذیل عنوان های با خارجی و داخلی برجسته اساتید حضور با و زینتی

منصور دکتر مدر  تجاری، گلخانه های طراحی در باغبانی و سازه ای استانداردهای  

 مطلوبی

  سازی استاندارد لزوم کشور، ای گلخانه های سازه اصلی مشکالت و مسائل :کارگاه مهم های سرفصل

 کشور، در سازه استاندارد وضعیت دنیا، در گلخانه سازه مهم استانداردهای ای، گلخانه های سازه

 گیاه، رابطه محصول، نیازهای با گلخانه سازه تطبیق اهمیت گلخانه، سازه باغبانی مشخصات اهمیت

  های گلخانه طراحی در کلیدی نکات تهویه، و دما نور، کنترل در گلخانه سازه نقش گلخانه، و اقلیم

 تجاری

زینتی گیاهان گروه علمی هیات اعضای مدرسین زینتی، گیاهان بافت کشت کارگاه 

 مشهد دانشگاهی جهاد

          و کشت نحوی ،(عملی و تئوری صورت به) آن اجزای و کشت محیط گیاهی، بافت کشت مبانی 

  سلولی، سوسپانسیون و کالو  کشت کشت، انواع ،(عملی و تئوری صورت به) آن ملزومات

 هیبریدهای تولید هاپلوئید، گیاهان تولید ویرو ، از عاری گیاهان تولید جنین، کشت ریزازدیادی،

 ژنتیک مهندسی و نباتات اصالح در بافت کشت کاربرد سوماتیکی،
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احمدی نوراله دکتر مدر  آنها، عمل مطالعه و ناشناخته ژن های جداسازی 

 Suppression subtractive روش ،DDRT-PCR تکنیک بکارگیری مولکولی، بیولوژی اصول

hybridization، تکنیک Microarray و موتانت ها مطالعه ژن، نقش پیش بینی آن، کاربرد و  

  ژن خاموشی

طباطبایی جالل سید دکتر مدر  گلخانه ای، گیاهان تغذیه 

 و تجزیه شامل تغذیه در کشت بسترهای نقش و زینتی گیاهان تغذیه در موثر عوامل سازی بهینه

 غذائی محلول های تهیه شامل زینتی گیاهان در تغذیه برای نیاز مورد آب تفسیر

کارگاه Arborization: what’s going on in the world of 

arboriculture and urban forestry فرینی فرانچسکو پروفسور توسط  

 .شد برگزار

  .شد جمع آوری آتی برنامه ریزی های برای کنندگان شرکت انتقادات و پیشنهادات نظرات، پایان در

 .گردید اهداء کننده شرکت افراد به کارگاه در شرکت گواهی همچنین
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 تقدیر از همکاران کمیته اجرایی

  مراسمی در ایران، زینتی گیاهان و گل ملی کنگره دومین و بین المللی کنگره اولین موفق برگزاری از پس

 اجرایی و علمی دبیران حضور با صمیمانه نشست یک طی مینوسا باغ در همایش اجرایی همکاران از

  شام، صرف از پس و شد آغاز سالمی مهند  و شور دکتر سخنان با ابتدا نشست این .شد تقدیر همایش

  پایان جلسه یادگاری عکس گرفتن با و یافت ادامه اجرایی همکاران از تشکر و تقدیر لوح اهدای با جلسه

 .یافت



www.ISOP.ir 
 

21 

 ایرانسخنرانان کلیدی اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی 

 فرانچسکو فرینی

 Arborization: what’s going on in the world of :عنوان سخنرانی

arboriculture and urban forestry? 
 

 

 دکتر ولی اله مظفریان

 معرفی گونه های بومی قابل زینتی شدن در استان خراسان: عنوان سخنرانی
 

 

 

 

 

 دکتر یوسف رسول زادگان

طراحی کاشت گیاهان در فضای سبز براساس اصول محیط زیستت  : عنوان سخنرانی
 (الگوی طبیعی سازی)

 

 دکتر علی تهرانی فر

 بندینگ در رز، آری یا نه؟: عنوان سخنرانی
 
 
 

 
 

 دکتر پژمان آزادی

 مهندسی ژنتیک گل های شاخه بریده با هدف تولید رنگ آبی: عنوان سخنرانی
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 ایرانسخنرانان کلیدی اولین کنگره بین المللی و دومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی 

 دکتر نوراهلل احمدی

تشریح مولکولی فراینتد پیتری و مکانیستف افتزایر عمتر پت  از       : عنوان سخنرانی
 برداشت گل و گیاهان زینتی

 

 

 دکتر مریف جعفرخانی کرمانی

 روش های مدرن به نژادی رز: عنوان سخنرانی

 

 

 

 دکتر ناصر عسکری

 بهبود و تسریع تشکیل پیاز سوسن در شرایط درون شیشه ای: عنوان سخنرانی

 

 

 دکتر حسن صالحی

 نگهداری یا حذف: سبزفرش در فضای سبز شهری: عنوان سخنرانی

 

 

 

 دکتر ساسان علی نیائی فرد

 روزنه و کیفیت گل های شاخه بریده: عنوان سخنرانی
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 گزارش مجمع عمومی انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

  عمومی مجمع دومین کشور علمی پیشکسوتان و اساتید توانمندیهای از استفاده با و الهی قوه و حول به

  ازاساتید جمعی و فناوری و تحقیقات علوم، وزارت ینماینده حضور با زینتی گیاهان و گل علمی انجمن

 اصالح تحقیقات موسسه اجتماعات سالن در 1395 تیرماه 30 تاریخ در پیوسته اعضاء و مختلف دانشگاهها

  و 1395 تیرماه تا 1393 سال از انجمن فعالیتهای مشروح ابتدا در .شد برگزار کرج بذر و نهال تهیه و

  صورت به انجمن هایهزینه حساب و شد گزارش انجمن رئیس توسط اجرا دست در هایبرنامه همچنین

 دومین در عضویت کاندیداهای اعالم با پایان در .شد رسانده اعضاء اطالع به هاهزینه و درآمدها مجموع

 و گردید گیری رای به اقدام کاندیدها، معرفی همچنین و آنها معرفی و انجمن مدیره هیات اعضاء گروه

 ذیل قرار به انجمن بازر  و مدیره هیات اعضاء ماخوذه آراء تعداد بیشترین اسا  بر آرا شمارش از پس

   .شدند انتخاب

 سمت کار محل خانوادگی نام و نام ردیف

 مدیره هیات رئیس ایران کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده آزادی پژمان دکتر 1

 رئیس نایب  زینتی گیاهان و گل ملی پژوهشکده  شفیعی محمدرضا مهند  2

 دار خزانه ایران کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده کرمانی جعفرخانی مریم دکتر 3

 مدیره هیات عضو اصفهان طبیعی منابع و کشاورزی تحقیقات مرکز نیکوئی علیرضا دکتر 4

 مدیره هیات عضو گیالن دانشگاه زاده زکی هدایت دکتر 5
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 سمت کار محل خانوادگی نام و نام ردیف

 مدیره هیات عضو شاهد دانشگاه اللهی روح ایمان دکتر 6

 مدیره هیات عضو خصوصی بخش ایرانشاهی ابوالفضل مهند  7

 مدیره هیات البدل علی عضو مشهد فردوسی دانشگاه گیاهی پژوهشکده سمیعی لیال دکتر 8

 مدیره هیات البدل علی عضو کرج مهرشهر واحد اسالمی آزاد دانشگاه پورحسینی لیال دکتر 9

 انجمن بازر  ایران کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده مجتهدی نرگس دکتر 10

 البدل علی بازر  ایران کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده کوباز پریسا دکتر 11
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 بومی زینتی گیاهان و گل المللی بین سمپوزیوم تخصصی کارگروه جلسه گزارش

 International Symposium of Wild Flower andبومی زینتی گیاهان و گل المللی بین سمپوزیوم

Native Ornamental Plants  وگیاهان گل علمی انجمن باغبانی، بین المللی انجمن همکاری با 

  14 الی 11) 2017 می 4 الی 1 تاریخ از آینده سال در زینتی گیاهان و گل ملی پژوهشکده و زینتی

  .شد خواهد برگزار رامسر شهر در (1396 اردیبهشت

 نو استراتژی های سنتی، اصالح و جدید ژرم پالسم ایجاد گیاهان، اکوسیستم از حفاظت بومی، منابع

  به مقاوم زینتی گیاهان تولید سبز، فضای زینتی، گیاهان فیزیولوژی و کشت مدرن، اصالح برای

   .است کنگره این برگزاری محورهای زینتی، گیاهان اهلی سازی و خشکی

  20 تاریخ در تخصصی کارگروه جلسه اولین سمپوزیوم، این بهتر هرچه برگزاری برای هماهنگی جهت

 نوراله دکتر آزادی، پژمان دکتر حضور با ایران کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده در 1395 ماه مرداد

 دکتر اللهی، روح ایمان دکتر جوکار، مهدی محمد دکتر کرمانی، جعفرخانی مریم دکتر احمدی،

 .شد برگزار مجتهدی نرگس دکتر و شفیعی محمدرضا مهند  سمیعی، لیال دکتر زاده، زکی هدایت

 :گرفت قرار بررسی مورد ذیل موارد جلسه این در

سایت در موجود نقایص رفع و سمپوزیوم سایت 

ایمیل صورت به سمپوزیوم پوستر ارسال با خارجی و داخلی صورت به سمپوزیوم از رسانی اطالع 

 تلگرام طریق از رسانی اطالع همچنین و انجمن اعضاء به

ترکیه، نظیر منطقه و همسایه کشورهای دانشگاه های به رسانی اطالع و سمپوزیوم پوستر ارسال  

 ... و هند و ارمنستان آذربایجان،
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بدون -3 و کامل نیمه حمایت -2 کامل، حمایت -1 صورتهای به نامه دعوت نوع سه کردن تهیه  

 مالی حمایت

سمپوزیوم سایت در علمی و اجرایی کمیته های در افراد اسامی کردن مشخص 

گران اطالح و زینتی گیاهان و گل کننده تولید تجاری شرکتهای اسامی لیست کردن مشخص  

 حوزه این

و فرمانداری نمایندگان با رامسر در اجرایی امور تنظیم جهت رامسر شهر در جلسه تعیین  

 گرمسیری نیمه هایمیوه و مرکبات پژوهشکده

خارجی و کشور داخل برجسته محققین و اساتید از کلیدی سخنرانان لیست کردن مشخص 

سایت در قرارگیری جهت سمپوزیوم برنامه تدوین   

سمپوزیوم با همزمان گل نمایشگاه برگزاری جهت رامسر گیاه و گل اتحادیه با جلسه تعیین 

سمپوزیوم برگزاری جهت مالی حمایت نامه های ارسال و تهیه 

  

 دست و دانشجویان کارشناسان، پژوهشگران، استادان، نظران، صاحب کلیه از کنگره دبیرخانه

 ارائه جهت سمپوزیوم، این در فعال شرکت برای وابسته علوم و زینتی گیاهان و گل حوزه اندرکاران

  تا از ذکر به الزم .می آورد عمل به دعوت شده ذکر تخصصی زمینه های در خود علمی دستاوردهای

  شیلی، برزیل، ژاپن، مکزیک، آمریکا، چین، هلند، آلمان، کشورهای از برجسته اساتید حضور کنون

  .است شده قطعی استرالیا و ترکیه ایتالیا، بلژیک،
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 در نمایشگاه بین المللی گل مسکو( محالت)گزارش بازدید و نخستین حضور ایران 

 محمد رضا شفیعی و مهدی وجگانی مشاور و کارشنا  فنی کنسرسیوم گل محالت: تهیه و تنظیم

  دائمی محل در 95 سال ماه شهریور پنجم تا سوم تاریخ از مسکو گل المللی بین نمایشگاه سومین و بیست

  28 از شرکت 198 نمایشگاه این در .شد برگزار VDNKH بزرگ پارک در واقع مسکو نمایشگاههای

 بزرگ خداوند یاری با .یافتند حضور ... و ایران اکوادور، کلمبیا، دانمارک، آلمان، فرانسه، هلند، شامل کشور

 روسیه در ایران اسالمی جمهوری سفارت و زینتی گیاهان و گل ملی پژوهشکده پشتیبانی و تالش و

 گیاه و گل بزرگان کنار در ایران نام بار اولین برای و یافت حضور نمایشگاه این در محالت گل کنسرسیوم

 .گرفت قرار دنیا

 وارد بزرگترین آلمان از پس (کشور این نیاز %90) گل دالر میلیارد چهار حدود واردات با روسیه کشور

  گل رونق پر بازار از قسمتی آوردن بدست و نمایشگاه این در حضور منظور به. است جهان گل کننده

 شرکت با و آغاز مسکو به کارشناسی تیم اعزام با 94 سال ماه بهمن از جانبه همه بررسی های روسیه،

  افزائی هم و انسجام برای 95 سال در .شد آغاز همکاری تجاری شریک عنوان به رو  پار  ایرانی روسی

  بنیادی گام محالت، گل خارجی بازرگانی توسعه جهت منطقه گل کنندگان صادر و کنندگان تولید توان

 شهرستان شاخص تولیدکنندگان و صادرکنندگان کارشناسان، شامل محالت گل کنسرسیوم تشکیل

 زینتی، درختچه های و درخت بریده، شاخه آپارتمانی، گلهای) گیاه و گل مختلف رشته های در محالت

  و نمایشگاه در حضور شرایط بررسی جهت الزم هماهنگی های و شد برداشته (...و نشایی و فصلی گلهای

 دو آن پیرو و  آمد عمل به دارند را نمایشگاه در حضور قابلیت که گیاهی گونه های تعیین و غرفه گرفتن

 و نمایشگاه در حضور منظور به (گل تولیدکنندگان نفراز17)وبازدیدکنندگان (نفر 6)داران غرفه شامل تیم

 .شد اعزام و سازی آماده اطالعات تبادل

  سیکالمن، داوودی، لیمونیوم، لیسیانتو ، مریم، رز، انواع شامل زینتی گیاه گونه 44 شامل محموله ای
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 .شد ارسال روسیه به و تهیه کیلوگرم 1290 وزن به ... و یا  پتو ، پیراکانتا، اطلسی،

 :روسیه کشور در حضور و نمایشگاه در حضور طی

 با ارتباط برقراری و آشنایی و روسیه گل بازار های ویژگی شناخت و بازار میدانی تکمیلی بررسی-

  قانونی الزامات دیگر و مقررات و قوانین شناخت همچنین و روسیه گیاه و گل حوزه اقتصادی فعاالن

 .شد انجام بازار به ورود

 گل کنسرسیوم پیوستن و نمودند بازدید (محالت) ایران غرفه از روسیه کشور در ایران اقتصادی رایزن-

 .نمودند پیشنهاد را روسیه-ایران سبز راه به محالت

 .گرفت صورت مسکو  گمرک کاالی ترخیص بخش رئیس با مذاکراتی ایران اقتصادی رایزن حضور با-

  هکتار 97 دارای که(ماسکوبینا شرکت) روسیه کشور گیاه و گل پخش و تولید مرکز بزرگترین از-

  در مذاکراتی و آمد عمل به بازدید باشد می زینتی گیاهان و گل و صیفی و سبزی پیشرفته گلخانه

 .گرفت صورت گیاهی گونه های برخی فروش خصوص

  خصوص در مذاکراتی و آمد عمل به بازدید روسیه نوادو گل کننده پخش و واردکننده شرکت از-

  دارای شرکت این .گرفت صورت محصول قیمت و بسته بندی و بار نمونه ارسال و نیاز مورد گل های

 .باشد می اکوادور کشور در بریده شاخه رز تولید و تجاری شریک

 .گرفت صورت شرکت آن دفتر محل در آن متعاقب و غرفه محل در فلوریتا پخش شرکت با مذاکراتی-

 .آمد عمل به مسکو در رژیا گل بازار از گروهی بازدید

 صورت ایران غرفه محل در هلندی و فرانسوی روسی، مختلف های شرکت با اطالعات تبادل و مذاکرات

 .گرفت

 .بود نظیر کم مطبق کاج و تراریوم لیسیانتو ،کروتن، محالت، مریم نظیر گل هایی از استقبال

 .بود نمایشگاه های غرفه ترین شلوغ و ترین کننده بازدید پر از یکی (محالت) ایران غرفه

 صادرات اصولی فرایند انجام و روسیه در ایران گل حضور بلند گام دومین برداشتن با که است امید اکنون 
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 گل اصولی صادرات آغاز شاهد صادرات های قرارداد عقد با مسئولین حمایت و گیری پی با ، گل

  پی در را ایران گل صادرات جهش بازار این از کوچکی درصد کسب .باشیم روسیه به ایران و محالت

 .داشت خواهد
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رییس گمرک  _حضور رایزن اقتصادی ایران 
 در غرفه محالت....فرودگاه مسکو 
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آبان 14تا 12  
1395 

International Floriculture & Horticulture 

Trade Fair (IFTF),Holland 

2-4 nov2016 

آذر11تا  09  
1395 

Sifel Gardening Show 

Bordeaux, France  

29.Nov -01.Dec, 2016 

آذر 13تا 10  
1395 

 

Growtech Eurasia 

Int'l Greenhouse, Agricultural Equipment 

and Technologies Fair 

Antalya, Turkey  

30.Nov - 03.Dec, 2016 

بهمن 10تا 01  
 1395  

International Green Week Berlin  

The world's biggest fair for food, 

agriculture and horticulture 

Berlin, Germany  

20.Jan - 29.Jan, 2017 

1395بهمن  08تا 05  

IPM Essen,Int'l trade fair for plants, 

technical equipment, floristry, sales 

promotion 

Essen, Germany  

24.Jan - 27.Jan, 2017 

بهمن 14تا 12  
1395 

Viveralia 

Professional exhibition of Ornamental 

Plants and similar 

Elche,Alicante, Spain  

31.Jan - 02.Feb, 2017 

  

 نمایشگاه های بین المللی مرتبط با  گل و گیاهان زینتی
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 اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی 

 با سالم و احترام  

 می دعوت باشند می ذیل های کمیته در همکاری به مند عالقه که انجمن محترم اعضاء از    
 آدر  به را فرم این و نمایند مشخص را خود نظر مورد (های) کمیته فرم، تکمیل ضمن شود
                                                 .فرمایند ارسال انجمن ایمیل

 :نام و نام خانوادگی
 :  رشته تخصصی

 :  موبایل
 :آدر  ایمیل
 :یدکه مایل به همکاری در آن هست( های)کمیته  

 

 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به زبان انگلیسی 
 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به برنامه های کامپیوتری و مدیریت وب سایت 

 (:لطفا توضیح دهید)میزان تسلط به نامه نگاری و مکاتبات اداری 

 

 با تشکر فراوان                             

  گل و گیاهان زینتی ایران دبیر خانه انجمن                       

 الملل بین ارتباطات و عمومی روابط کمیته -1

 انتشارات و علمی کمیته -2

 فناوری و پژوهش کمیته -3

 صنعت با ارتباط کمیته -4

   علمی  های گردهمایی و اندیشی هم کمیته -5
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 همکاریدعوت به 
 
   

 ایران زینتی گیاهان و گل علمی انجمن
 

 
 گیاهان و گل فعاالن و کنندگان تولید دانشجویان، محققان، اساتید، کلیه از  

 خبرنامه این در خویش مطالب و مقاالت درج به عالقمند که کشور زینتی
 مد مقاله ارسال جهت ذیل نکات لطفا .نماید می همکاری به دعوت هستند،
 .گیرد قرار نظر

 
 شامل زینتی گیاهان و گل از وسیعی های حوزه در تواند می تحلیلی مقاالت -

 در گل نقش همچنین و پژوهشی تولیدی، اجتماعی، اقتصادی، های حوزه
   .باشد جامعه سالمت

   .باشد شده ذکر استفاده مورد منابع و بوده اصل بایست می ارسالی مطالب -
 پست آدر  و تلفن شماره و کامل نشانی با همراه مؤلف خانوادگی نام و نام -

 .شود ذکر الکترونیکی
 .دنمی گرد مسترد تایید، عدم یا تأیید صورت در ارسالی مقاله -
 .است آزاد مقاالت ویرایش و رد یا پذیرش در انجمن -
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 و انجمن اساسنامه در مندرج شرايط داشتن با ايران زينتی گياهان و گل انجمن در عضويت به عالقمندان کليه
 .درآيند انجمن عضويت به می توانند مديره هيئت تصويب

 :ايران زينتی گياهان و گل انجمن در عضويت مزايای از برخی
   انجمن خبرنامه طريق از علمی اخبار جريان در گرفتن قرار•
 و خبرنامه در تبليغات و انجمن علمی های گردهمايی و کنفرانسها در شرکت برای ويژه تخفيف از استفاده•

  انجمن سايت
 فعاليتهای ديگر رسانی اطالع همچنين و پژوهشی علمی،  اخبار ارسال با انجمن نامه خبر در مشارکت امکان•

   .المللی بين و ملی گردهماييهای و کنفرانسها مانند مربوط
 بانک) زينتی گياهان زمينه در گرفته صورت پژوهشهای و مقاالت کتب، آمار، به دسترسی و جستجو امکان•

  (است شدن تکميل حال در اطالعاتی
   انجمن آموزشی های کارگاه در شرکت برای ويژه تخفيف از استفاده•

 
 

 :است زير شرح به ايران زينتی گياهان و گل انجمن در عضويت شرايط و انواع
 :پيوسته عضويت - الف

 زينتی، گياهان و گل زمينه  در ارشد کارشناسی درجه دارای حداقل که افرادی کليه و انجمن موسسان
 پيوسته عضويت به توانند می باشند، (مديره هيات تشخيص به ) وابسته رشته های و  سبز فضای طراحی باغبانی،
 .درآيند انجمن

 وابسته عضويت  - ب
 با مرتبط های حوزه از يکی در نحوی به سال ۵ مدت و هستند کارشناسی درجه دارای که کسانی کليه

 .درآيند انجمن وابسته عضويت به توانند می باشند شاغل الف بند در مذکور رشته های
 دانشجويي عضويت - ج

 فضای طراحی اصالح، باغبانی، های رشته در يا زينتی گياهان و گل زمينه های در که دانشجويانی کليه
 می دارند اشتغال تحصيل به مرتبط های رشته ساير و شناسی زيست بيوتکنولوژی،  گياهی، توليدات مهندسی سبز،

 .درآيند انجمن دانشجويی عضويت به توانند
 افتخاري عضويت -ن 

 انجمن اهداف پيشبرد در يا باشد، خاص اهميت حائز آنان علمی مقام که خارجی و ايرانی های شخصيت
 .باشند نموده ای ارزنده و موثر کمک های
 (حقوقي )موسساتي اعضاي  - و

 .درآيند انجمن عضويت به توانند می دارند فعاليت مربوط پژوهشی و علمی زمينه های در که سازمان هايی

 عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران 

http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
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 عضويت قسمت به مراجعه با می توانند ايران زينتی گياهان و گل انجمن در عضويت حقيقی متقاضيان
 زينتی گياهان و گل انجمن عضويت به عضويت الکترونيکی پرسشنامه تکميل با انجمن سايت وب
 .درآيند ايران

  
 ورود هنگام در و پرسشنامه تکميل از پس ساالنه عضويت حق مبلغ پرداخت امکان است ذکر به الزم

 ميسر شتاب شبکه عضو بانکی کارتهای از يک هر طريق از انجمن الکترونيکی عضويت سيستم به
   .است

 
 حق می توانيد ،باشيد می (بانک به حضوری مراجعه) سنتی وهشي به نام ثبت به مند عالقه که درصورتی
 ايران زينتی گياهان و گل انجمن نام به 94333113 شماره به تجارت بانک حساب به را عضويت

 و گل انجمن ايميل به ملی شماره و خانوادگی ونام نام همراه به را واريزی فيش اصل  واسکن واريز
 .فرماييد ارسال ايران زينتی گياهان
  : اعضاء عضويت حق ميزان

  (تومان هزار 1۵ معادل) ريال 1۵0000 دانشجويی
  (تومان هزار 30 معادل) ريال 300000 وابسته و پيوسته اعضای
 مبالغ است ذکر به الزم (تومان هزار 1۵0 معادل) ريال هزار 1۵00000  موسساتی اعضای و شرکتها

 .گردد می اعالم جديد نرخهای جديد سال در و باشد می جاری سال پايان تا عضويت حق
 94333113  : انجمن حساب شماره

 680180000000000094333113IR  : انجمن شبا حساب شماره

 .نماييد مراجعه ir.isop.www سايت به بيشتر اطالعات کسب جهت ٭
 تعيين مبلغ اساس بر عضويت حق پرداخت به نياز تمديد جهت و باشد می يکساله عضويت مدت ٭

   .باشد می سال هر در شده
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انجمنتعرفه آگهی در خبرنامه الکتر ونیکی   

 

 در گرفتن قرار جهت را خود های آگهی توانند می حقوقی و حقیقی افراد و شرکتها ، سازمانها کلیه

 تعرفه .نمایند ارسال انجمن ایمیل به ذیل های تعرفه گرفتن نظر در با انجمن الکترونیکی خبرنامه

 :گردید تصویب زیر شرح به 94 سال پایان تا انجمن خبرنامه در اگهی

 

 



انجمن گل و گیاهان زینتی ایران   

Iranian Society for Ornamental Plants 

 زینتی ایرانخبرنامه داخلى انجمن گل و گیاهان 

 انجمن گل و گیاهان زینتی ایران: صاحب امتیاز

 دکتر پژمان آزادی: مدیر مسئول

 مجتهدیدکتر نرگس : سردبیر

 باقریدکتر هدایت : ویراستار

 فاطمه سلحشور: تهیه و تنظیم

  محمدرضا سمیعی، لیال سلحشور، فاطمه اردکانی، الهام :شماره این همکاران

  اعضاء و وجگانی مهدی راد، معتمد سینا مالکی، بنفشه عبدالمحمدی، مریم شفیعی،

   انجمن مدیره هیات

 95شهریور و مرداد هفتم، و بیستم شماره

علوم کشاورزی، موسسه آموزش محمدشهر، خیابان همت، پردیس کرج، جاده : آدر : نشانی

 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایراندبیرخانه تحقیقات باغبانی، 

 02636705062- 09108728911:   همراهتلفن 

www.ISOP.ir 

Email: isop.iran@gmail.com 


