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 توسط 1396 اردیبهشت 14 تا 11 تاریخ در بومی زینتی گیاهان و گل المللی بین سمپوزیوم نخستین
 علوم المللی بین انجمن و زینتی گیاهان و گل پژوهشکده ایران، زینتی گیاهان و گل علمی انجمن

   .گردید برگزار رامسر شهر در (ISHS) باغبانی
 پاسکال دی استفانیا دکتر سمپوزیوم، رئیس آزادی پژمان دکتر توسط هاسخنرانی افتتاحیه مراسم در

 زینتی گیاهان شاخه رئیس گونزالس رودریگو دکتر ،(ISHS) باغبانی علوم المللی بین انجمن نماینده
  و گل پژوهشکده رئیس شفیعی محمدرضا مهندس ،(ISHS) باغبانی علوم المللی بین انجمن وحشی
   .گرفت صورت باغبانی علوم تحقیقات موسسه رئیس حسنی دکتر و زینتی گیاهان

 گیاهان و گل حوزه در فعال دانشجویان و پژوهشگران ،اساتید از  نفر 100 از بیش سمپوزیوم این در
 در پیشرو کشورهای 11 از خارجی برجسته محققین و اساتید از نفر 20 و کشور داخل از بومی زینتی
 و لبنان بوتسوانا، روسیه، اندونزی، تایلند، ،،شیلی مکزیک، ژاپن، بلژیک، ایتالیا،) زینتی گیاهان و گل حوزه
 معرفی ارائه به پوستر نمایش و سخنرانی صورت دو به علمی گردهمایی این .داشتند حضور (عراق

   .پرداخت بومی زینتی گیاهان و گل سازی تجاری و کاربرد حوزه در علمی و تحقیقاتی مباحث جدیدترین
 داخل در تولید و گل صنعت پیشرفت برای جهانی روز دانش از گیریبهره و علمی پشتوانه ایجاد برای

 محققین همفکری با المللی بین صاحبنظران و برجسته محققین با مناسب همکاری و تعامل به نیاز کشور
 اصلی بخش 6 ارائه با که بود گل المللی بین سمپوزیوم مهم اهداف از یکی که است داخلی اساتید و

   .یافت تحقق روز دو طی در مختلف موضوعات در سخنرانی

 گزارش برگزاری سمپوزیوم بین المللی گل و گیاهان زینتی بومی
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کلیدیهای سخنرانی   
 

مراتع و جنگلها تحقیقات موسسه محققین از مظفریان اله ولی دکتر  
 معرفی خصوص در کشور گیاهشناسی برجسته متخصصین از و کشور

 تجاری تولید جهت ارقام این های پتانسیل و کشور بومی زینتی گیاهان
 قرار حاضرین توجه مورد بسیار سخنرانی این  .نمودند ارایه سخنرانی

   .گرفت
انجمن در وحشی زینتی گیاهان شاخه رئیس گونزالس رودریگو دکتر 

 در بسیاری تحقیقات مکزیک کشور از(ISHS)  باغبانی علوم المللی بین
 در آن بر عالوه و داشته انقراض حال در بومی زینتی گیاهان و گل زمینه
 تحقیقات در و بوده متخصص زینتی گیاهان نژاد اصالح و پرورش زمینه
  مطالعات با و کرده استفاده نیز مولکولی ژنتیک های روش از خود

 گیاهان از جدیدی هیبریدهای جدید علمی فرآیندهای طی کروموزومی
 .است نموده تولید را زینتی

موسسه علمی هیات عضو بلژیک کشور از هیلنبورک ون یوهان دکتر 
  اصالح زمینه در که است (ILVO) بلژیک شیالت و کشاورزی تحقیقات

 تحقیقات و داشته فعالیت مدرن و سنتی های روش به زینتی گیاهان
 معتبر مجالت در وی از زینتی گیاهان بیوتکنولوژی حوزه در ارزشمندی

 اقدامات همچنین  ILVOتحقیقات موسسه .است شده منتشر المللی بین
  گیاه و گل تولیدکنندگان خصوصی بخش با ارتباط درخصوص ارزشمندی

 ارقام است توانسته بخش این از تحقیقات های هزینه تامین با و داشته
  .نمایند معرفی فروش بازار به نهایت در را زینتی مختلف های¬گونه جدید

 در موفق بسیار افراد از وی علمی، ارزشمند تجربیات بر عالوه نتیجه در
   .باشد می علمی موسسات تحقیقات سازی تجاری
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اصالح برجسته محققین از ژاپن چیبا دانشگاه از می ماساهیرو دکتر  
 های بخش همکاری با را زیادی جدید ارقام کنون تا و است زینتی گیاهان

 آخرین خصوص در را خود سخنرانی ایشان .است نموده تجاری خصوصی
 نمودند اریه زینتی گیاهان بهنژادی دستاوردهای

 
المللی بین انجمن نماینده ایتالیا کشور از پاسکال دی ناستفانیا دکتر 

 ژنتیکی منابع روی بر که بودند سمپوزیوم این در (ISHS) باغبانی علوم
 اصالحی های برنامه و داشته ای گسترده تحقیقات ایتالیا کشور بومی

   .اند داشته ارقام این کردن تجاری خصوص در فراوانی
 

 رز جدید ارقام کننده تولید تنها و اولین ژاپن کشور از تاناکا یوشیکازو دکتر 
  مولکولی اصالح زمینه در را خود سخنرانی و.است جهانی سطح در آبی رنگ به

  .نمودند ارایه زینتی گیاهان

 جهت همچنین .گردید ارائه کشور داخل از خصوص این در ایارزنده تحقیقات نتایج هاسخنرانی طی در
 شرکت بازدید مورد که بود شده گرفته نظر در روز دو طی در بخش 4 در پوستر صورت به مقاالت ارائه

   .گرفت قرار کنندگان
 گردید انجام بخش هر در داور 10 توسط مقاالت داوری پوستر و سخنرانی صورت به مقاالت ارائه طی در
 بین انجمن سوی از و معرفی پوستر و سخنرانی بخش در مقاالت برترین امتیازها بندی جمع از پس و

   .گرفت قرار تقدیر مورد باغبانی علوم المللی
 روشهای و سازی تجاری حوزه در تخصصی نشست هاسخنرانی اتمام از پس اردیبهشت 13 روز در

 مباحث و گرفت صورت تجاری ارقام تولید در بومی زینتی گیاهان از استفاده جهت کاربردی اصالحی
 و بحث مورد المللی بین و داخلی محققین بین راهکارها و مشکالت و چالشها زمینه، این در مختلف
   .گرفت قرار نظر تبادل
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  و شهردار فرماندار، مهمانان، کنندگان، شرکت حضور با اردیبهشت 13 روز عصر در سمپوزیوم اختتامیه
 بطور بومی زینتی گیاهان و گل المللی بین سمپوزیوم اولین پایان و شد انجام رامسر شهرستان جمعه امام

   .گردید اعالم رسمی
 .گردید برگزار رامسر شهر ارتفاعات در بومی زینتی گیاهان مشاهده برای علمی تور اردیبهشت 14 روز در

 منطقه وحشی گیاهان انواع فصل این در و گرفت صورت رامسر رودبار جنت منطقه ارتفاعات از بازدید این
 وجود ....و چلچراغ سوسن مرغ، شیر آبی، نجم ای، زنگوله پیاز میمونی، ثعلب جنگلی، بهارک جمله از

  از اندیشی هم نشست و سخنرانی برگزاری و محالت در زینتی گیاهان و گل پژوهشکده از بازدید .داشت
 استاد دو حضور با زینتی گیاهان بیوتکنولوژی روزه دو کارگاه همچنین  .بود سمپوزیوم از بعد های برنامه

   .گردید برگزار کرج در کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده محل در ژاپن از برجسته
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 تن دو حضور با 1396/3/16 تاریخ در ایران زینتی و بومی وگیاهان گل المللی بین سمپوزیوم اندیشی هم جلسه
 گیاهان اصالح زمینه در که کونزالس رودریکو و بورگ هلیان ون یوهان آقایان نام به المللی بین پژوهشگران از

  و محالت گلکاران اتحادیه نماینده حضور با و مکزیک و بلژیک کشور از ترتیب به وحشی گیاهان و زینتی
 زینتی وگیاهان گل پژوهشکده پژوهشگران و محالت کشاوزی جهاد مدیریت مسئولین و گلکاران از تعدادی
 سپس و  نموده اقدام خود پژوهشی مراکز و خود معرفی به نسبت خارجی مدعو پژوهشگر دو هر و گردید تشکیل
 در دولتی های کمک نحوه زمینه در خود های پرسش ارائه به نسبت حاضرین و برگزار پاسخ و  پرسش جلسه

  بازار و گل فروش و پرورش تولید، با مرتبط مختلف های بخش و گلکاران از حمایت نحوه و شده ذکر کشور دو
 یکدیگر با  تجربیات و اطالعات انتقال زمینه در کنندگان تولید و پژوهشگران بین تعامل نحوه همچنین و رسانی

   .پرداختند کنندگان تولید سوی از درخواستی های پروژه  تصویب نحوه و

 گلهای باغ محالت، شهرستان تولیدی های گلخانه از کشور، خارج از مدعو پژوهشگران که است ذکر به الزم
 راهکارهای ارائه و نظر تبادل و بحث به نسبت و بازدید وگیاه گل پژوهشکده تحقیقاتی های گروه از و اصفهان
   .پرداختند محالت زینتی گیاهان و گل پژوهشکده پژوهشگران با مشترک همکاری

جلسه هم اندیشی سمپوزیوم بین المللی گل وگیاهان بومی و زینتی در  
پژوهشکده گل و گیاهان زینتی  -محالت  
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 المللی گل و گیاهان زینتی بومی بین سمپوزیوم بازتاب خبری 
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 زینتیگزارش برگزاری کارگاه بین المللی اصالح مولکولی گیاهان 
 

 زینتی گیاهان مولکولی اصالح محوریت با کارگاهی زینتی گیاهان ژنتیکی بهبود راستای در
 علمی انجمن توسط ایران بیوتکنولوژی پژوهشکده در 1396 اردیبهشت 17 و 16 روزهای در

 کننده شرکت نفر 15 تعداد با کشاورزی بیوتکنولوژی پژوهشکده و ایران زینتی گیاهان و گل
 .گردید انجام زیر شرح به عملی و تئوری بخش دو در کارگاه این .گردید برگزار

 آزادی پژمان دکتر :کارگاه مجری
 :اجرایی همکاران

 حسینی زهرا -5                 نژاد آریایی شهره دکتر -1
 یزدانی نیلوفر -6                     شهبازی مریم دکتر -2
 خواه خیر شهال -7                              عابدینی رها -3
 حسامی بهنام -8                           خسرونژاد علی -4
 

 ایران بیوتکنولوژی پژوهشکده :برگزاری محل

 
  تولیدکننده تنها و نخستین می ماساهیرو دکتر و تاناکا یاشیکازو دکتر آقای کارگاه این در

 جعفرخانی مریم  دکتر و آزادی، پژمان دکتر ،دنیا در رنگ آبی های ارکیده و میخک رز،
 .داشتند حضور مدرس عنوان به کرمانی
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 :روز تفکیک به کارگاه سخنرانی و تئوری بخش
 اول روز

 Development of موضوع با Tanaka  دکتر سخنرانی با اول روز در کارگاه شده انجام ریزیبرنامه طبق

new flower varieties for the flower business: from gene isolation to market همچنین و  
 هر پایان در و شد شروع Biotechnological breeding of ornamental plants موضوع با Mii دکتر

 آزادی دکتر سپس .گرفت صورت کنندگان شرکت توسط هاسخنران از پاسخ و پرسش طرح نیز سخنرانی
 شرکت برای دنیا حاضر حال روش های جدیدترین اساس بر ژن انتقال روش های تئوری آموزش کالس

 .نمودند ارائه کامل طور به کنندگان

  مهندس خانم و نژاد خسرو علی مهندس توسط ژن انتقال عملی های کالس ظهر از بعد در
 .گردید برگزار عابدینی
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 :روز اولعلمی بخش های 
 پالسمید به اگروباکتریومانتقال • 

 .در این بخش کارگاه انتقال پالسمید به اگروباکتریوم با پروتکل شوک گرمایی آموزش داده شد

 اگرواینفیلتریشن •
 این در که شد داده آموزش داوطلبان به اگرواینفیلترایش روش به گیاه موقت ژن انتقال کارگاه این در

 .گردید انجام ژربرا گلبرگ به ژن انتقال قسمت
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 گیاه به ژن دائمی انتقال •

  به ژربرا گل دمبرگ به GUS ژن دارای کاست دائمی انتقال پروتکل اجرای شامل نیز بخش این
 .شد داده آموزش داوطلبان

  انجام کامل یادگیری برای جداگانه طور به داوطلب هر توسط کامل صورت به کارگاه عملی بخش سه هر
 .گردید

   دوم روز 
 دکترمریم و  زینتی گیاهان ژنتیک مهندسی با موضوع آزادی دکتر سخنرانی با کارگاه دوم روز در

  ساعت یک مدت به کدام هر زینتی گیاهان در پلوئیدی پلی و فلوسایتومتری موضوع با کرمانی جعفرخانی
 .گردید آغاز
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  با کار مراحل نیز کارگاه عملی بخش در
 توسط ساعت 1/5 مدت به ژنی تفنگ
 عملی صورت به محسن پور دکتر خانم
  این که گردید ارائه کنندگان شرکت برای

 هر توسط کامل بصورت نیز بخش
 .گردید انجام داوطلب

  دستگاه با کار عملی کارگاه دوم بخش در
 مهندس خانم توسط فلوسایتومتری

 به ساعت یک مدت به حسینی
 کامل طور به کننده شرکت دانشجویان

 .گردید ارائه
 دوم روز بیوانفورماتیک و تئوری بخش

 Vector افزار نرم با کار موضوع با نیز

NTI مهندسی در آن استفاده موارد و 
 

 

 .گردید برگزار ساعت 3 مدت به پور محسن دکتر خانم تدریس با ژنتیک
  به گواهی اهدای و آزادی دکتر سخنرانی با نهایی بندی جمع جلسه با گارکاه دوم روز ظهر از بعد در

 .رسید پایان به کنندگان شرکت
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مرداد 28تا  26   
1396 

 

Lepaa 

Garden and Horticulture Event 

Hattula, Finland  

17-19, August, 2017  

شهریور13تا 09  
1396 

Int. Gartenbaumesse Tulln 

Int'l Flower Show 

Tulln, Austria 

31August -04September, 2017,  

شهریور 17تا  14  
1396 

Flowers. Seed. Garden 

Flowers, Equipment for Garden and 

Hotbed, Landscape Design, Interior 

Decoration 

Minsk, Belarus 

05-08, September, 2017  

شهریور23تا 21  
1396 

FlowersExpo · ЦветыЭкспо 

Int'l Exhibition for Floriculture and 

Gardening 

Moscow, Russia 

12-14, September, 2017  

مهر1شهرویورتا 30  
1396 

 

Flormart 

Int'l Exhibtion of Gardening and 

Floriculture 

Padua, Italy 

21-23, September, 2017 

 نمایشگاه های بین المللی مرتبط با  گل و گیاهان زینتی
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 همکاریدعوت به 
 
  

 ایران زینتی گیاهان و گل علمی انجمن
 
 
  و گل فعاالن و کنندگان تولید دانشجویان، محققان، اساتید، کلیه از 

 این در خویش مطالب و مقاالت درج به عالقمند که کشور زینتی گیاهان
 جهت ذیل نکات لطفا .نماید می همکاری به دعوت هستند، خبرنامه

 .گیرد قرار نظر مد مقاله ارسال
 

 زینتی گیاهان و گل از وسیعی های حوزه در تواند می تحلیلی مقاالت -
 نقش همچنین و پژوهشی تولیدی، اجتماعی، اقتصادی، های حوزه شامل

  .باشد جامعه سالمت در گل
  مطالب ارسالی می بایست اصل بوده و منابع مورد استفاده ذکر شده -

 . باشد
نام و نام خانوادگی مؤلف همراه با نشانی کامل و شماره تلفن و آدرس  -

 .پست الکترونیکی ذکر شود
 .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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 اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی 

 با سالم و احترام  

 ذیل های کمیته در همکاری به مند عالقه که انجمن محترم اعضاء از  
 را خود نظر مورد (های) کمیته فرم، تکمیل ضمن شود می دعوت باشند می 

                 .فرمایند ارسال انجمن ایمیل آدرس به را فرم این و نمایند مشخص

                                

 :نام و نام خانوادگی
 :  رشته تخصصی

 : موبایل

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

 

 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
 

 (: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                       
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 اساسنامه در مندرج شرایط داشتن با ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت به عالقمندان کلیه
 .درآیند انجمن عضویت به می توانند مدیره هیئت تصویب و انجمن

 :ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت مزایای از برخی
   انجمن خبرنامه طریق از علمی اخبار جریان در گرفتن قرار•
 در تبلیغات و انجمن علمی های گردهمایی و کنفرانسها در شرکت برای ویژه تخفیف از استفاده•

   انجمن سایت و خبرنامه
  دیگر رسانی اطالع همچنین و پژوهشی علمی،  اخبار ارسال با انجمن نامه خبر در مشارکت امکان•

  .المللی بین و ملی های گردهمایی و کنفرانسها مانند مربوط فعالیتهای
 گیاهان زمینه در گرفته صورت پژوهشهای و مقاالت کتب، آمار، به دسترسی و جستجو امکان•

  (است شدن تکمیل حال در اطالعاتی بانک) زینتی
   انجمن آموزشی های کارگاه در شرکت برای ویژه تخفیف از استفاده•

 :است زیر شرح به ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت شرایط و انواع
 :پیوسته عضویت - الف

 گیاهان و گل زمینه  در ارشد کارشناسی درجه دارای حداقل که افرادی کلیه و انجمن موسسان
 به توانند می باشند، (مدیره هیات تشخیص به ) وابسته رشته های و  سبز فضای طراحی باغبانی، زینتی،

 .درآیند انجمن پیوسته عضویت
 وابسته عضویت  - ب

  های حوزه از یکی در نحوی به سال 5 مدت و هستند کارشناسی درجه دارای که کسانی کلیه
 .درآیند انجمن وابسته عضویت به توانند می باشند شاغل الف بند در مذکور رشته های با مرتبط

 دانشجویی عضویت - ج

  اصالح،طراحی باغبانی، های رشته در یا زینتی گیاهان و گل زمینه های در که دانشجویانی کلیه
     به مرتبط های رشته سایر و شناسی زیست بیوتکنولوژی،  گیاهی، تولیدات مهندسی سبز، فضای

 

 عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران 

http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
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http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
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http://isop.ir/Pages/Index.aspx?mid=20
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 .درآیند انجمن دانشجویی عضویت به توانند می دارند اشتغال تحصیل
 افتخاری عضویت -ن

 پیشبرد در یا باشد، خاص اهمیت حائز آنان علمی مقام که خارجی و ایرانی های شخصیت
 .باشند نموده ای ارزنده و موثر کمک های انجمن اهداف

 (حقوقی )موسساتی اعضای  - و
 عضویت به توانند می دارند فعالیت مربوط پژوهشی و علمی زمینه های در که سازمان هایی

 .درآیند انجمن
 قسمت به مراجعه با می توانند ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت حقیقی متقاضیان

  گیاهان و گل انجمن عضویت به عضویت الکترونیکی پرسشنامه تکمیل با انجمن سایت وب عضویت
 .درآیند ایران زینتی

 ورود هنگام در و پرسشنامه تکمیل از پس ساالنه عضویت حق مبلغ پرداخت امکان است ذکر به الزم
 میسر شتاب شبکه عضو بانکی کارتهای از یک هر طریق از انجمن الکترونیکی عضویت سیستم به

   .است
  : اعضاء عضویت حق میزان

  (تومان هزار 15 معادل) ریال 150000 دانشجویی
   (تومان هزار 30 معادل) ریال 300000 وابسته و پیوسته اعضای
 مبالغ است ذکر به الزم (تومان هزار 150 معادل) ریال هزار 1500000  موسساتی اعضای و شرکتها

 .گردد می اعالم جدید نرخهای جدید سال در و باشد می جاری سال پایان تا عضویت حق
 94333113  : انجمن حساب شماره

 680180000000000094333113IR  : انجمن شبا حساب شماره

 .نمایید مراجعه ir.isop.www سایت به بیشتر اطالعات کسب جهت ٭
 تعیین مبلغ اساس بر عضویت حق پرداخت به نیاز تمدید جهت و باشد می یکساله عضویت مدت ٭

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

 جهت را خود های آگهی توانند می حقوقی و حقیقی افراد و شرکتها ، سازمانها کلیه
  ایمیل به ذیل های تعرفه گرفتن نظر در با انجمن الکترونیکی خبرنامه در گرفتن قرار

  زیر شرح به95 سال پایان تا انجمن خبرنامه در اگهی تعرفه .نمایند ارسال انجمن
 :گردید تصویب
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 خبرنامه داخلى انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
 انجمن گل و گیاهان زینتی ایران: صاحب امتیاز
 دکتر پژمان آزادی: مدیر مسئول

 دکتر نرگس مجتهدی: سردبیر
 دکتر هدایت باقری: ویراستار

 فاطمه سلحشور: تهیه و تنظیم

  شفیعی، محمدرضا ،سلحشور فاطمه :شماره این همکاران
 اعضاء و مهدوی ادریس راد، معتمد سینا عبدالمحمدی، مریم
   انجمن مدیره هیات
   96اردیبهشت و فروردین ،یکم و سی شماره
کرج، جاده محمدشهر، خیابان همت، پردیس آموزش : آدرس: نشانی

کشاورزی، موسسه علوم تحقیقات باغبانی، دبیرخانه انجمن علمی گل و 
 گیاهان زینتی ایران

 
 02636705062- 09108728911:   تلفن همراه

www.ISOP.ir 
Email: isop.iran@gmail.com 

انجمن گل و گیاهان زینتی ایران   

Iranian Society for Ornamental Plants 


