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یادداشت مدیر مسئول
دکتر پژمان آزادی ،رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

بنام خالق زیبایی ها
بار دیگر بهار آغاز شد ،زمان نو شدن با افکاری بهتر
و زمان ارزیابی آنچه گذشت با نگاهی به آنچه پیش
روست فرا رسید .بهار امسال ،بهار بسیار متفاوتی
است و همه جهان با چالش بزرگ بیماری کرونا
درگیر است .بهاری که برخالف سالیان قبل ،همگی
از دیدن اقوام و آشنایان محروم شدیم .بهاری که
شاهد از دست دادن ناگهانی عزیزانی هستیم که تا
دیروز در کنار ما بودند .شاید اولین درس این
اتفاق ناخوشایند ،با ارزش دانستن لحظه های باهم
بودن در کنار دوستان و آشنایان باشد .باید قدر
لحظات را دانست ،از حوادث ناخوشایند درس
گرفت ،افکار بی فایده را با دانش روز جایگزین کرد.
همیشه امید به آینده بهتر ،زندگی را با همه
سختی هایش ،با ارزش می سازد.
در سالی که گذشت ،انجمن علمی گل و گیاهان
زینتی فعالیتهای ارزشمندی را با همراهی شما
اعضاء محترم به انجام رساند .مهمترین فعالیت
انجمن در سال  ،98شرکت در نمایشگاههای
داخلی و بین المللی هلند و ارتباط با واحد های
تولیدی و تجاری در حوزه گل و گیاهان زینتی بود.
تغییر ساختار مجله علمی گل و گیاهان زینتی
ایران و تالش برای بهبود کیفیت علمی آن از دیگر
دستاوردهای انجمن در این سال بود .سال پیش
رو نیز سال پرکاری برای انجمن خواهد بود.
برگزاری چهارمین کنگره ملی و سومین کنگره بین
المللی گل و گیاهان زینتی در دانشگاه اهواز یکی
از اتفاقات مهم در حوزه گل و گیاهان زینتی
خواهد بود .برگزاری سمپوزیوم تخصصی اقتصاد
گل و گیاهان زینتی و همچنین برگزاری رویداد
ایجاد کسب و کارهای نوآورانه در حوزه گل و

گیاهان زینتی از برنامه های مهم دیگر خواهد بود.
امیدوارم مانند همیشه از مشارکت اعضای انجمن
برای اجرایی شدن این برنامه ها در سال جدید
بهره مند شویم .همچنین بر خود الزم می دانم از
همراهی اعضای هیات موسس ،هیات مدیره،
بازرسان ،دبیرخانه و همه اعضای انجمن در سالی
که گذشت قدردانی نمایم .همدلی و رعایت نکات
علمی اثبات شده توسط سازمان بهداشت جهانی،
برای پیشگیری از بیماری کرونا و گذر از این
مرحله سخت کنونی ،ضروری است .فراموش نکنیم
در چرخه حیات ،زندگی دیگران به چگونه زیستن
ما مرتبط است.
بنی آدم اعضای یک پیکرند

که در آفرینش ز یک گوهرند
بیایید همه با هم با هدیه دادن شاخه ای گل ،به
جامعه پزشکی و پرستاران عزیز کشور ،تالش و
ایثار آنها را پاس بداریم .در پایان با تبریک سال نو،
سالی سرشار از سالمتی را برای شما عزیزان
ازدرگاه خداوند بزرگ آرزومندم.
پژمان آزادی
رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
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گلها چگونه میتوانند به ما در مقابله با ویروس کرونا کمک کنند
تهیه و تنظیم :دکتر پژمان آزادی ،عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج

گلها به بهبود روحیه مثبت کمک میکنند
• افرادی که در خانه خود گل دارند ،احساس
شادی و آرامش بیشتری میکنند .از طریق این
انرژی مثبت ،شانس ابتال به افسردگی ناشی از
استرس کاهش مییابد (.)1،2،3،4
• داشتن روحیه مثبت ،به قرار گرفتن وقایع
زندگی در یک چشم انداز گستردهتری کمک
کرده و اثرات منفی ناشی از احساسات منفی را
کاهش میدهد .احساسات مثبت مانند قدردانی،
امید ،همدلی ،شادی ،عشق ،غرور و آرامش با
گلها مرتبط هستند (.)5
• داشتن حس خوشبختی ،آرامش و صمیمیت از
فواید ارتباط با گلها و گیاهان است (.)6
• گلها و گیاهان زینتی سطح انرژی مثبت را
افزایش داده و به افراد در احساس امنیت و
آرامش کمک میکنند (.)7

• گلها تأثیرات آنی و بلندمدت بر احساسات ،خلق
و خوی و حتی حافظه زنان و مردان دارند (.)8
• زنانی که گل دریافت میکنند تا چندین روز ،از
روحیه مثبت بیشتری برخوردارند (.)8
• گلها برای افرادی که در ساعات اولیه صبح
انرژی مثبتی ندارند ،یک انتخاب بسیار مناسب
است .آنها پس از دیدن گلها در صبح ،شادتر و
پرانرژی تر می شوند (.)9
• گلها بر روی عواطف و احساسات افراد در خانه
تأثیر میگذارند و با کاهش احساس اضطراب،
• احساس مهربانی افراد را باال می برند .داشتن
گل در خانه باعث افزایش انرژی مثبت در طول
روز می گردد (.)10
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3

گلها باعث تسریع بهبودی می گردند
• گل ها و گیاهان به دلیل تحریک چشم انداز
مثبت ،بهبود بیماری را تسریع میکنند (.)1
• بر اساس ارزیابیهای صورت گرفته بر خلق و
خوی ،ارتباط با گلها و گیاهان ،باعث افزایش
احساسات مثبت و کاهش استرس ناشی از
بیماری میشود ( 4و .)11
• برای افراد بیمار ،فضای سبز تأثیر بسیار مثبتی
بر وضعیت روحی و بهبودی آنها دارد (.)12
• با قرار گرفتن در کنار گلها و گیاهان ،تمرکز
افراد بیمار از درد و ناراحتی کاسته می شود .با
حضور گل و گیاه در اتاق ،توانایی افراد بیمار
برای تحمل درد ناشی از بیماری افزایش پیدا
کرده و نیاز آنها به مسکن کاهش می یابد (11
و .)12
• گیاهان آپارتمانی باعث افزایش رطوبت هوا در
منزل شده و احتمال سردرد را کاهش میدهند
(.)12

• تعامل فیزیکی با گیاهان منجر به کاهش
چشمگیر طول دوره درمان میشود
(.)13،14،15،16

گلها به افراد مسن کیفیت زندگی بهتری می-
دهند:
هدیه گل به افراد مسن باعث ایجاد روحیه مثبت و
بهبود حافظه اپیزودیک (حافظه وقایع روزمره) می-
شود .گلها روحیه همه افراد را باال برده اما تأثیر
آنها بر روی افراد سالخورده بسیار شگرف است
(.)17
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• انسان می تواند ارتباط حسی شدیدی با گلها
برقرار کند .طبق بررسی های صورت گرفته ،فقط
دیدن و بوییدن گل باعث بهبود خلق و خوی
حدود  70درصد از خریداران گل میشود .افراد
با دریافت گل ،کمتر دچار افسردگی و اضطراب
شده و احساس لذت و رضایت بیشتری از زندگی
نشان میدهند (.)17

و هدیه دهنده به ارمغان میآورند:
• شایع ترین دلیل خرید گل ،هدیه دادن است .در
هدیه دادن گلها ،اثرات بسیار زیادی وجود دارد.
 9نفر از  10نفر ،آخرین باری که گل به عنوان
هدیه دادهاند را به یاد میآورند.)18( .
• مردان و زنانی که گل هدیه میدهند ،افرادی
دلسوز و با احساس ،شاد ،قوی ،توانا و شجاع به
حساب میآیند ( 5و .)18
• گلها احساسات مثبتی را ایجاد میکنند که با
فرم لبخند ،قابل اندازهگیری است .هنگامی که
گل هدیه داده میشود ،زنان همیشه با یک
لبخند "واقعی" پاسخ میدهند" .لبخند واقعی"
وقتی است که لب و چشم لبخند میزند و با
ایجاد واکنش مثبت متقابل ،هر دو فرد شاد می-
شوند .سایر هدایای رایج میزان کمتری از پاسخ
اولیه مثبت در دریافت کننده هدیه ایجاد می-
کنند و اثر ماندگاری کمتری دارند (.)5
•  65درصد از افراد هنگام دریافت گل ،احساس
میکنند که بسیار ویژه هستند (.)18
•  60درصد افراد بر این باورند که برخالف هر
هدیه دیگری،گل برایشان معنای ویژهای دارد
(.)18

گل ها شادی را برای هر دو فرد دریافت کننده
1

•
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•

انتخابات سومین دوره هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زینتی
ایران
تهیه و تنظیم :مهندس مریم عبدالمحمدی ،دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی ،دانشگاه گیالن

• انتخابات سومین دوره هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در تاریخ  27آذرماه  1398در محل
پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی کرج با حضور اعضای انجمن ،اساتید و دانشجویان برگزار شد .در این
جلسه ابتدا گزارش عملکرد انجمن در سه سال گذشته توسط آقای دکتر پژمان آزادی ،رئیس انجمن گل
و گیاهان زینتی ایران ارائه گردید .سپس خانم دکتر مریم جعفرخانی کرمانی به عنوان بازرس و خانم
دکتر کوباز به عنوان خزانه دار انجمن گزارشات مربوط به عملکرد مالی انجمن در دوره دوم را ارائه
نمودند .پس از آن آقای دکتر محمد رضا شفیعی ،رئیس پژوهشکده گل و گیاهان زینتی محالت و آقای
مهندس ابوالفضل ایرانشاهی عضو هیات مدیره فعال در بخش خصوصی به ایراد سخنرانی درباره وضعیت
گل و گیاهان زینتی در کشور پرداختند .در ادامه جلسه اعضای کاندید عضویت در هیات مدیره انجمن
گل و گیاهان زینتی به معرفی خود پرداختند و در نهایت رای گیری جهت انتخاب اعضاء صورت گرفت.
پس از شمارش آراء ،تعداد  7نفر از اعضا به عنوان عضو اصلی هیات مدیره انجمن و دو نفر به عنوان عضو
علی البدل انتخاب شدند .همچنین یک نفر به عنوان بازرس اصلی و یک نفر به عنوان بازرس علی البدل
انتخاب شد .سپس در جلسه داخلی اعضای منتخب در خصوص سمت هر یک از اعضای منتخب هیات
مدیره رای گیری شد .در ذیل اسامی اعضای هیات مدیره منتخب دوره سوم به همراه سمت آنها در
انجمن گل و گیاهان زینتی ایران ارایه می گردد.

دکتر پژمان آزادی
عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی ایران
رئیس هیات مدیره انجمن

دکتر ولی اهلل بنی عامری
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات
گیاهپزشکی کشور
نایب رئیس انجمن

دکتر غالمرضا گلزاری
عضو فعال در بخش خصوصی
عضو اصلی
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دکتر پریسا کوباز
دکتر لیال سمیعی
دکتر مهرانگیز چهرازی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی
کشاورزی ایران
عضو اصلی
اهواز
عضو اصلی و خزانه دار
عضو اصلی

دکتر لیال پورحسینی
عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد کرج
عضو اصلی

دکتر داوود حاجی میررحیمی
عضوهیات علمی مرکز آموزش عالی امام
خمینی
عضو علی البدل

دکتر مریم جعفرخانی کرمانی
عضو هیات علمی پژوهشگاه
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
بازرس اصلی

مهندس سید محمد موسوی نیا
عضو فعال در بخش خصوصی
عضو علی البدل

دکتر الهام سبزمیدانی
عضو فعال در بخش خصوصی
بازرس علی البدل
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تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تجارت گل در هلند
تهیه و تنظیم :دکتر هانیه هادیزاده ،دانش آموخته دکتری باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

• فصل بهار معموالً پرازدحام ترین زمان سال در
بازار حراج گل  Aalsmeerدر هلند ،پایتخت
تجارت گل جهان می باشد .در این زمان گلهای
داوودی برای عید پاک ،گل رز برای روز مادر و
انواع گل های الله برای همه در دسترس
هستند اما متاسفانه در حال حاضر به دلیل
شیوع ویروس کرونا بیشتر این گل ها به
کمپوست تبدیل می شوند.
• در حال حاضر دولت هلند کلیه تجمعات
عمومی را تا خرداد ماه ممنوع کرده است.
میشل ون شای ،سخنگوی رویال فلورا هلند ،که
بزرگترین تعاونی تولید گل کنندگان گل در این
کشور می باشد و هر ساله حدود  12میلیارد
انواع گل و گیاه را به فروش می رساند ،می
گوید" :این وضعیت بسیار ناراحت کننده است و
هر روز شرایط بدتر می شود“.

• حدود نیمی از تجارت جهانی محصوالت
گلکاری و  77درصد از پیازهای گونه های گلدار
که در سطح جهان به فروش می رسد ،به کشور
هلند تعلق دارد و مقصد عمده این محصوالت
کشورهای آلمان ،انگلستان ،فرانسه و ایتالیا می
باشد .صادرات گل هلند در حدود  7/6میلیارد
دالر برآورد می شود که این مبلغ معادل 5
درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور
محسوب می شود .ون شای اشاره می کند که
در حال حاضر درآمد حاصل از فروش گل
نسبت به ماه گذشته به میزان  85درصد کاهش
یافته است .او می گوید :شما نمی توانید به گل
ها دستور دهید تا رشدشان را متوقف کنند و
هنگامی که فروشی صورت نمی گیرد ،امکان
نگهداری از آنها در انبار نیز وجود ندارد .بنابراین
گل ها از دست رفته محسوب می شوند.
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• با این وجود هلند تنها کشوری نیست که
صنعت گل آن از این موضوع آسیب جدی دیده
است .کشورهای کنیا و اتیوپی نیز مهمترین
تولید کنندگان گل رز محسوب می شوند .در
کنیا ،تولید گل دومین منبع ارز آور برای این
کشور محسوب می شود و هفتاد درصد از
گلهای شاخه بریده کنیا ،عمدتا از طریق بازار
گل در هلند به سایر کشورهای اروپایی فروخته
می شود.
• برخی از پرورش دهندگان هلندی ،گل های
خود را به بیمارستان ها یا حتی عابران در
خیابان ها هدیه می دهند .تعداد افرادی که در
صنعت گلکاری در هلند فعالیت می کنند به
بیش از  150هزار نفر می رسد که بسیاری از
آنها این حرفه را مدت مدیدی است که به
صورت خانوادگی ادامه می دهند .در صورتی که
این مشاغل تحت تأثیر قرار بگیرند ،برای جوامع
محلی فاجعه بار خواهد بود".

با اشاره به اینکه سطح زیر کشت گلخانه های
این شرکت بسیار بزرگ و معادل  32زمین
فوتبال است ،اشاره می کند که شرکت او
توانسته است بحران مالی سال  2008و
همچنین بحران ناشی از شیوع یک عامل
باکتریایی که تعداد زیادی از گلهای آنها را از
بین برده است را پشت سر بگذارد ولی شرایط
حال حاضر برای شرکت آنها بسیار متفاوت از
گذشته است زیرا آنها نمی دانند چه زمانی این
بحران به پایان خواهد رسید .وی ادامه می دهد
که در حال حاضر تنها

• دانیل ون دنووالند ،مدیر شرکت Marjoland
که این حرفه را به صورت خانوادگی اداره می
کند ،ارقام رز قرمز ،سفید ،صورتی و زرد را در
گلخانه های جنوب هلند پرورش می دهد .وی
10

• قادر به فروش  30درصد از  170هزار شاخه رز تولیدی خود می باشد و بقیه آنها را یا به خیریه ها می
دهند و یا به صورت کمپوست فشرده در می آورند تا به عنوان سوخت زیستی مورد استفاده قرار گیرد.
وی اشاره می کند مشاهده خرد شدن شاخه های گل رز که برای پرورش آنها زحمت زیادی کشیده است،
بسیار دشوار است.
• ون شای اشاره می کند که به عنوان نماینده شرکت  ،Royal FloraHollandدر حال مذاکره با دولت
برای حمایت از تولید کنندگان می باشد زیرا در غیر این صورت بسیاری از مشاغل ورشکست خواهند شد
و صنعت گل و گیاه در هلند که یکی از مهمترین بخش های اقتصادی این کشور است ،آسیب بسیار
سختی خواهد دید.

منبع
https://www.npr.org/2020/03/25/820239298/netherlands-huge-flower-sector-wilts-ascoronavirus-hurts-business
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جنس دیونیزیا ،حاوی گیاهان منحصر به فرد در فلور ایران
تهیه و تنظیم :علی قادری کنزق ،دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد تهران

• جنس دیونیزیا یا با نام فارسی عروس صخره گیاهی
است که از نظر زیبایی بسیاری از گیاهشناسان را
مجذوب خود نموده است .این گیاه به طور
انحصاری در منطقه ی ایرانی تورانی رشد میکند.
جنس  Dionysia Fenzlبا بیش از  50گونه ،یکی
از بزرگترین جنسها در خانوادهPrimulaceae
میباشد .گونههای این جنس شامل گیاهانی با
ساقه چوبین هستند که به صورت پشتههای سست
و یا بالشتکهای متراکم در شکاف صخرهها و
سنگها میرویند .بیشترین گونههای آن در
کوههای زاگرس ایران یافت میشوند .این جنس
هم چنین هشت گونه در دیگر نواحی ایران شامل
البرز ،کوههای کرمان ،یزد و خراسان 11 ،گونه در
افغانستان ،سه گونه در ترکیه ،دو گونه در عراق ،دو
گونه در ترکمنستان ،دو گونه در تاجیکستان ،یک
گونه در عمان و یک گونه نیز در پاکستان دارد.

• تاریخچه جنس دیونیزیا

• زمانی که ) Wendelbo (1961دیونیزا را مورد
تجدیدنظر قرار داد 28 ،گونه را شناسایی نمود .امّا
بعدها گونههای متعدد دیگری نیز اضافه شد.
هنگامی که) Grey-Wilson (1989اثر معروف
خود به نام "جنس دیونیزا" را منتشر نمود ،تعداد
این گونهها به  41عدد رسید ،در این اثر تمامی
گونهها توصیف و تصاویر به همراه نقشه پراکندگی
آن ها نیز ارائه شد ،)2007( Liden .تعداد گونه-
های دیونیزیا را با  49گونه معرفی کرد و طی
آخرین مطالعه روی این گیاه  3گونه جدید نیز
توسط یونسی و همکاران و یک گونه با نام
 Dionysia assadiدر استان فارس ارائه شد .که
البته هنوز هم جای تحقیق بر روی این گیاه وجود
دارد.
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• خصوصیات مورفولوژی جنس دیونیزیا
• گیاهانی بالشتکی متراکم تا سست و برگها
دارای آرایش پیچیده و یا تخت میباشند .در
گونههای بوتهای سست ،طول برگها به 5/8
سانتیمتر میرسد اما در گونههای متراکم
بالشتکی ،برگها حدود  2/0سانتیمتر طول
دارند .گل آذین متغیر است .گلها میتوانند به
تنهایی و یا به صورت جفتی در یک و یا چند
چتر قرار بگیرند ،در بسیاری از گونهها ،گلها
بدون دمگل و چسبیده هستند .برگهها
میتوانند پهن و یا داندانهدار و باریک باشند .
جام گل سینی شکل بوده و دارای یک لوله
طوالنی و لوبهای گسترده است ،رنگ آن
معموالً زرد ،صورتی و یا بنفش است.
• مطالعات اکولوژیکی
• جنس متعلق به نواحی ایرانی -تورانی است که

به کوههای خشک ناحیه فلورا ایرانیکا محدود
میشود .از جنوب شرق و غرب ایران تا
تاجیکستان و افغانستان ،اغلب گونهها ،بالشتکی
و صخرهزی هستند .در بهار پوشیده از گلهای
زرد ،ارغوانی ،بنفش و یا صورتی میباشند ،اما
شکل گل برخی از گونه ها شبیه گل های
پامچال می باشد .برخی گونهها دارای زیستگاه
بسیار انتخابی بوده و تنها در زیر برآمدگیها
میرویند ،در حالی که گونهها دیگر را در
صخرههایی با شیب مالیم نیز میتوان یافت.
علی رغم مشکالت رشد ،تعداد زیادی از این
گونهها توسط متخصصین در باغهای
گیاهشناسی کشت میشوند .زیستگاه انتخابی
این گیاه اغلب صخره های آهکی است که رو به
سایه می باشند .عالوه بر این وجود رطوبت غیر
مستقیم از عوامل مهم حضور این گیاه در
صخره ها میباشد.
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گونه های بسیار زیاادی از ساوی مقاماات محایط
زیست بعنوان گونه های در معرض انقراض معرفی
شده اند .برخی گونه ها نیاز جهات اساتفاده هاای
دارویی توسط مردم محلی جمع آوری مای شاوند.
این گیاه به دلیل زیستگاه منحصار باه فاردی کاه
دارند آنچنان مورد توجه طبیعت گردان قرار نگرفته
اند و در اطالعات طبیعت گردی و گردشگری ایران
از ایاان گیاهااان کمتاار نااام باارده ماای شااود.

گونه های این گیاه که انحصارا متعلاق باه ناواحی
ایرانی تورانی می باشد و عمده گونه ها فقط داخل
مرز سیاسی کشور ایرانی مای باشاد در بااغ هاای
گیاهشناسی مختلفی از جمله گوتنبرگ کشت می
شود و با قیمت بسیار باالیی فروختاه مای شاود و
ساالنه در فصل بهار ،هنگاام گلادهی نمایشاگاهی
باارای بازدیااد از ایاان گیاااه تشااکیل ماای دهنااد.

چشمممممممممممممم انمممممممممممممداز
علی رغم زیبایی فوق العاده این گیاه همیشه سابز
که جلوه بسیار زیبایی نیز باه صاخره هاای رشاته
کوههای ایران داده اسات ،تاا کناون تاالش هاای
اندکی بارای اهلای ساازی و کشات آن در داخال
کشور انجام شده است .اما با این وجود تقریبا تمام
14
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عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
کلیه عالقمندان به عضویت در انجمن گل و
گیاهان زینتی ایران با داشتن شرایط مندرج در
اساسنامه انجمن و تصویب هیئت مدیره میتوانند
به عضویت انجمن درآیند.
برخی از مزایای عضویت در انجمن گل و گیاهان
زینتی ایران:

ج  -عضویت دانشجویی
کلیه دانشجویانی که در زمینههای گل و گیاهان
زینتی یا در رشته های باغبانی ،اصالح،طراحی
فضای سبز ،مهندسی تولیدات گیاهی،
بیوتکنولوژی ،زیست شناسی و سایر رشته های
مرتبط به به تحصیل اشتغال دارند می توانند به
عضویت دانشجوویی انجمن در آیند.

• قرار گرفتن در جریان اخبار علمی از طریق
خبرنامه انجمن

ن -عضویت افتخاری

• استفاده از تخفیف ویژه برای شرکت در
کنفرانسها و گردهمایی های علمی انجمن و
تبلیغات در خبرنامه و سایت انجمن

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

• امکان مشارکت در خبر نامه انجمن با ارسال
اخبار علمی ،پژوهشی و همچنین اطالع رسانی
دیگر فعالیتهای مربوط مانند کنفرانسها و
گردهمایی های ملی و بین المللی.

و -اعضای مؤسساتی ( حقوقی)

• امکان جستجو و دسترسی به آمار ،کتب،
مقاالت و پژوهشهای صورت گرفته در زمینه
گیاهان زینتی (بانک اطالعاتی در حال تکمیل
شدن است)
• استفاده از تخفیف ویژه برای شرکت در کارگاه
های آموزشی انجمن
انواع و شرایط عضویت در انجمن گل و گیاهان
زینتی ایران به شرح زیر است:
الف  -عضویت پیوسته:

سازمان هایی که در زمینه های علمی ،عملی و
پژوهشی مربوط فعالیت دارند می توانند به عضویت
انجمن درآیند.
تبصره  :1افرادی که دارای درجه کارشناسی در
یکی از رشته های مذکور در بند  1-6می باشند با
تصویب هیأت مدیره می توانند به عضویت پیوسته
انجمن درآیند.
تبصره  :2اعضای مؤسساتی ،به مثابه عضو وابسته
انجمن محسوب می شوند.

ماده  :7هر یک از اعضا ساالنه مبلغی را که میزان
آن توسط مجمع عمومی تعیین میگردد ،به عنوان
حق عضویت پرداخت خواهد کرد .

موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای
درجه کارشناسی ارشد در زمینه گل و گیاهان
زینتی ،باغبانی ،طراحی فضای سبز و رشتههای
وابسته ( به تشخیص هیات مدیره) باشند ،می
توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
ب  -عضویت وابسته
کلیه کسانی که دارای درجه کارشناسی هستند و
مدت  5سال به نحوی در یکی از حوزه های مرتبط
با رشتههای مذکور در بند الف شاغل باشند می
توانند به عضویت وابسته انجمن درآیند.
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دعوت به همكاری
انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
از کلیه اساتید ،محققان ،دانشجویان ،تولید کنندگان و فعاالن گل و گیاهان زینتی کشور که عالقمند به درج
مقاالت و مطالب خویش در این خبرنامه هستند ،دعوت به همکاری می نماید .لطفا نکات ذیل جهت ارسال
مقاله مد نظر قرار گیرد.
 مقاالت تحلیلی می تواند در حوزه های وسیعی از گل و گیاهان زینتی شامل حوزه های اقتصادی،اجتماعی ،تولیدی ،پژوهشی و همچنین نقش گل در سالمت جامعه باشد.
 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. مقاله ارسالی در صورت تأیید یا عدم تایید ،مسترد نمیگردد. -انجمن در پذیرش یا رد و ویرایش مقاالت آزاد است.
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دعوت به مصاحبه
انجمن علمی گل و گیاهان زینتی از تولیدکنندگان برجسته حوزه گل و گیاهان زینتی دعوت بعمل می آورد
تا در صورت تمایل به مصاحبه با خبرنامه انجمن با شماره  09108728911تماس حاصل فرمایند .بی شک
چاپ اینگونه مصاحبه ها باعث تقویت روحیه تولید و تبادل تجربیات ارزشمند تولید کنندگان عرصه گل و
گیاهان زینتی خصوصا تولید کنندگان جوان کشور خواهد شد.
 الزم به ذکر است صحت مطالب ارایه شده در مصاحبه بر عهده مصاحبه شونده می باشد.
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اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی
با سالم و احترام
از اعضاء محترم انجمن که عالقه مند به همکاری در کمیته های ذیل می باشند دعوت می شود ضمن
تکمیل فرم ،کمیته (های) مورد نظر خود را مشخص نمایند و این فرم را به آدرس ایمیل انجمن ارسال
فرمایند.
نام و نام خانوادگی:
رشته تخصصی:
موبایل:
آدرس ایمیل:
کمیته (های) که مایل به همکاری در آن هستید:

 -1کمیته روابط عمومی و ارتباطات بین الملل
 -2کمیته علمی و انتشارات
 -3کمیته پژوهش و فناوری
 -4کمیته ارتباط با صنعت
 -5کمیته هم اندیشی و گردهمایی های علمی

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 (لطفا توضیح دهید):
با تشکر فراوان
دبیر خانه انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
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تعرفه آگهی در خبرنامه الكترونیكی انجمن
کلیه سازمان ها ،شرکت ها و افراد حقیقی و حقوقی می توانند آگهی های خود را جهت قرار گرفتن در
خبرنامه الکترونیکی انجمن با در نظر گرفتن تعرفه های ذیل به ایمیل انجمن ارسال نمایند .تعرفه آگهی در
خبرنامه انجمن تا پایان سال  99به شرح زیر تصویب گردید:
جدول تخفیف آگهی

سه دوره متوالی

 10درصد

چهار دوره متوالی

 15درصد

شش دوره متوالی

 20درصد

جدول تعرفه آگهی
ابعاد

مبلغ

تمام صفحه ()۱۸*۲۴

 500هزار ریال

نصف صفحه ()۱۲*۱۸

 350هزار ریال

20

انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
Iranian Society for Ornamental Plants
• خبرنامه داخلى انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
• صاحب امتیاز :انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

• مدیر مسئول :دکتر پژمان آزادی
• سردبیر :دکتر لیال سمیعی
• ویراستار :دکتر هدایت باقری
• تهیه و تنظیم :دفتر فنی و مرکز چاپ دیجیتال کوروش kourosh.to@gmail.com
• همکاران این شماره :مریم عبدالمحمدی ،هانیه هادیزاده ،علی قادری کنزق و اعضاء هیأت
مدیره انجمن
• شماره چهل و ششم :فروردین و اردیبهشت 1399

• نشانی :آدرس :کرج ،جاده محمدشهر ،خیابان همت ،پردیس آموزش کشاورزی ،موسسه علوم
تحقیقات باغبانی ،دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
• تلفن02636705062 -09108728911 :
• www.isop.ir
• Email: isop.iran@gmail.com

