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مسئولیادداشت مدیر 

دکتر پژمان آزادی، رئیس انجمن گل و گیاهان زینتی ایران

بنام خالق زیبایی ها
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ایندرساولینشاید.بودندماکناردردیروز
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درقباید.باشدآشنایانودوستانکناردربودن

درسناخوشایندحوادثازدانست،رالحظات
.کردنجایگزیروزدانشبارافایدهبیافکارگرفت،
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وتالشکشور،عزیزپرستارانوپزشکیجامعه
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.آرزومندمبزرگخداوندازدرگاه

آزادیپژمان
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ندکرونا کمک کنویروس توانند به ما در مقابله با گلها چگونه می

کشاورزی کرجبیوتکنولوژیدکتر پژمان آزادی، عضو هیات علمی پژوهشگاه : تهیه و تنظیم

ندکنمیکمکمثبتروحیهبهبودبهگلها

احساسدارند،گلخودخانهدرکهافرادی•
یناطریقاز.کنندمیبیشتریآرامشوشادی
ازشیناافسردگیبهابتالشانسمثبت،انرژی

.(1،2،3،4)یابدمیکاهشاسترس

وقایعگرفتنقراربهمثبت،روحیهداشتن•
کمکتریگستردهاندازچشمیکدرزندگی

رامنفیاحساساتازناشیمنفیاثراتوکرده
،قدردانیمانندمثبتاحساسات.دهدمیکاهش

باآرامشوغرور،عشق،شادی،همدلی،امید
.(5)هستندمرتبطگلها

ازصمیمیتوآرامشخوشبختی،حسداشتن•
.(6)استگیاهانوگلهاباارتباطفواید

رامثبتانرژیسطحزینتیگیاهانوگلها•
وامنیتاحساسدرافرادبهودادهافزایش
.(7)کنندمیکمکآرامش

خلق،احساساتبربلندمدتوآنیتأثیراتگلها•
.(8)دارندمردانوزنانحافظهحتیوخویو

ازوز،رچندینتاکنندمیدریافتگلکهزنانی•
.(8)برخوردارندبیشتریمثبتروحیه

صبحاولیهساعاتدرکهافرادیبرایگلها•
ناسبمبسیارانتخابیکندارند،مثبتیانرژی
وشادترصبح،درگلهادیدنازپسآنها.است

.(9)شوندمیترپرانرژی

خانهدرافراداحساساتوعواطفرویبرگلها•
،اضطراباحساسکاهشباوگذارندمیتأثیر

نداشت.برندمیباالراافرادمهربانیاحساس•
لطودرمثبتانرژیافزایشباعثخانهدرگل
.(10)گرددمیروز
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گلها باعث تسریع بهبودی می گردند

اندازچشمتحریکدلیلبهگیاهانوهاگل•
.(1)کنندمیتسریعرابیماریبهبودمثبت،

وخلقبرگرفتهصورتهایارزیابیاساسبر•
افزایشباعثگیاهان،وگلهاباارتباطخوی،

ازناشیاسترسکاهشومثبتاحساسات
.(11و4)شودمیبیماری

مثبتیاربسیتأثیرسبزفضایبیمار،افرادبرای•
.(12)داردآنهابهبودیوروحیوضعیتبر

کزتمرگیاهان،وگلهاکناردرگرفتنقراربا•
با.شودمیکاستهناراحتیودردازبیمارافراد

ماربیافرادتواناییاتاق،درگیاهوگلحضور
داپیافزایشبیماریازناشیدردتحملبرای
11)یابدمیکاهشمسکنبهآنهانیازوکرده

.(12و

ردهوارطوبتافزایشباعثآپارتمانیگیاهان•
دهندمیکاهشراسردرداحتمالوشدهمنزل

(12).

کاهشبهمنجرگیاهانبافیزیکیتعامل•
شودمیدرماندورهطولچشمگیر

-مییبهترزندگیکیفیتمسنافرادبهگلها.(13،14،15،16)
:دهند

وتمثبروحیهایجادباعثمسنافرادبهگلهدیه
-یم(روزمرهوقایعحافظه)اپیزودیکحافظهبهبود
رتأثیامابردهباالراافرادهمهروحیهگلها.شود
استشگرفبسیارسالخوردهافرادرویبرآنها

(17).
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هاگلباشدیدیحسیارتباطتواندمیانسان•
فقط،گرفتهصورتهایبررسیطبق.کندبرقرار
خویوخلقبهبودباعثگلبوییدنودیدن
افراد.شودمیگلخریدارانازدرصد70حدود

اباضطروافسردگیدچارکمترگل،دریافتبا
گیزندازبیشتریرضایتولذتاحساسوشده
.(17)دهندمینشان

هکننددریافتفرددوهربرایراشادیهاگل

:آورندمیارمغانبهدهندههدیهو

در.استدادنهدیهگل،خریددلیلترینشایع•
.داردوجودزیادیبسیاراثراتگلها،دادنهدیه

عنوانبهگلکهباریآخریننفر،10ازنفر9
.(18).آورندمییادبهراانددادههدیه

افرادیدهند،میهدیهگلکهزنانیومردان•
هبشجاعوتواناقوی،شاد،احساس،باودلسوز
.(18و5)آیندمیحساب

باکهکنندمیایجادرامثبتیاحساساتگلها•
هکهنگامی.استگیریاندازهقابللبخند،فرم
یکباهمیشهزنانشود،میدادههدیهگل

"واقعیلبخند".دهندمیپاسخ"واقعی"لبخند
ابوزندمیلبخندچشمولبکهاستوقتی
-یمشادفرددوهرمتقابل،مثبتواکنشایجاد
خپاسازکمتریمیزانرایجهدایایسایر.شوند
-میایجادهدیهکنندهدریافتدرمثبتاولیه
.(5)دارندکمتریماندگاریاثروکنند

احساسگل،دریافتهنگامافرادازدرصد65•
.(18)هستندویژهبسیارکهکنندمی

هربرخالفکهباورنداینبرافراددرصد60•
داردایویژهمعنایبرایشاندیگری،گلهدیه

(18).
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نتی انتخابات سومین دوره هیات مدیره انجمن گل و گیاهان زی
ایران

نمهندس مریم عبدالمحمدی، دانش آموخته کارشناسی ارشد باغبانی، دانشگاه گیال: تهیه و تنظیم

محلدر1398آذرماه27تاریخدرایرانزینتیگیاهانوگلانجمنمدیرههیاتدورهسومینانتخابات•
ایندر.دشبرگزاردانشجویانواساتیدانجمن،اعضایحضورباکرجکشاورزیبیوتکنولوژیپژوهشگاه

گلجمنانرئیسآزادی،پژماندکترآقایتوسطگذشتهسالسهدرانجمنعملکردگزارشابتداجلسه
خانموبازرسعنوانبهکرمانیجعفرخانیمریمدکترخانمسپس.گردیدارائهایرانزینتیگیاهانو

ارائهرادومدورهدرانجمنمالیعملکردبهمربوطگزارشاتانجمندارخزانهعنوانبهکوبازدکتر
آقایومحالتزینتیگیاهانوگلپژوهشکدهرئیسشفیعی،رضامحمددکترآقایآنازپس.نمودند

ضعیتودربارهسخنرانیایرادبهخصوصیبخشدرفعالمدیرههیاتعضوایرانشاهیابوالفضلمهندس
جمنانمدیرههیاتدرعضویتکاندیداعضایجلسهادامهدر.پرداختندکشوردرزینتیگیاهانوگل
.رفتگصورتاعضاءانتخابجهتگیریراینهایتدروپرداختندخودمعرفیبهزینتیگیاهانوگل
وعضعنوانبهنفردووانجمنمدیرههیاتاصلیعضوعنوانبهاعضاازنفر7تعدادآراء،شمارشازپس
البدللیعبازرسعنوانبهنفریکواصلیبازرسعنوانبهنفریکهمچنین.شدندانتخابالبدلعلی

هیاتمنتخباعضایازیکهرسمتخصوصدرمنتخباعضایداخلیجلسهدرسپس.شدانتخاب
درآنهاسمتهمراهبهسومدورهمنتخبمدیرههیاتاعضایاسامیذیلدر.شدگیریرایمدیره
.گرددمیارایهایرانزینتیگیاهانوگلانجمن

دکتر پژمان آزادی
لوژی هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنوعضو 

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 مهرانگیز چهرازی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران 

اهواز
عضو اصلی

دکتر لیال سمیعی
هدعضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مش

عضو اصلی

دکتر پریسا کوباز
لوژی عضو هیات علمی پژوهشگاه بیوتکنو

کشاورزی ایران
عضو اصلی و خزانه دار

دکتر لیال پورحسینی
عضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد کرج
عضو اصلی

داوود حاجی میررحیمیدکتر
عضوهیات علمی مرکز آموزش عالی امام 

خمینی
عضو علی البدل

مهندس سید محمد موسوی نیا
عضو فعال در بخش خصوصی

عضو علی البدل

دکتر مریم جعفرخانی کرمانی
عضو هیات علمی پژوهشگاه  
بیوتکنولوژی کشاورزی ایران

بازرس اصلی

دکتر الهام سبزمیدانی
عضو فعال در بخش خصوصی

8بازرس علی البدل



تاثیر شیوع ویروس کرونا بر تجارت گل در هلند

دکتر هانیه هادیزاده، دانش آموخته دکتری باغبانی دانشگاه تربیت مدرس: و تنظیمتهیه 

درسالزمانترینپرازدحاممعموالًبهارفصل•
پایتختهلند،درAalsmeerگلحراجبازار

گلهایزمانایندر.باشدمیجهانگلتجارت
ومادرروزبرایرزگلپاک،عیدبرایداوودی

دسترسدرهمهبرایاللههایگلانواع
دلیلبهحاضرحالدرمتاسفانهاماهستند
بههاگلاینبیشترکروناویروسشیوع

.شوندمیتبدیلکمپوست

تجمعاتکلیههلنددولتحاضرحالدر•
.استکردهممنوعماهخردادتاراعمومی
که،هلندفلورارویالسخنگویشای،ونمیشل

ایندرلگکنندگانگلتولیدتعاونیبزرگترین
میلیارد12حدودسالههروباشدمیکشور
میرساند،میفروشبهراگیاهوگلانواع
وستاکنندهناراحتبسیاروضعیتاین":گوید

“.شودمیبدترشرایطروزهر

محصوالتجهانیتجارتازنیمیحدود•
گلدارهایگونهپیازهایازدرصد77وگلکاری

ورکشبهرسد،میفروشبهجهانسطحدرکه
محصوالتاینعمدهمقصدوداردتعلقهلند

مییاایتالوفرانسهانگلستان،آلمان،کشورهای
میلیارد7/6حدوددرهلندگلصادرات.باشد
5معادلمبلغاینکهشودمیبرآورددالر

کشوراینداخلیناخالصتولیدازدرصد
کهکندمیاشارهشایون.شودمیمحسوب

گلفروشازحاصلدرآمدحاضرحالدر
کاهشدرصد85میزانبهگذشتهماهبهنسبت
لگبهتوانیدنمیشما:گویدمیاو.استیافته

وکنندمتوقفرارشدشانتادهیددستورها
امکانگیرد،نمیصورتفروشیکههنگامی

راینبناب.نداردوجودنیزانباردرآنهاازنگهداری
.شوندمیمحسوبرفتهدستازهاگل
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کهنیستکشوریتنهاهلندوجوداینبا•
هدیدجدیآسیبموضوعاینازآنگلصنعت

نمهمترینیزاتیوپیوکنیاکشورهای.است
رد.شوندمیمحسوبرزگلکنندگانتولید
ینابرایآورارزمنبعدومینگلتولیدکنیا،
ازدرصدهفتادوشودمیمحسوبکشور
زارباطریقازعمدتاکنیا،بریدهشاخهگلهای

ختهفرواروپاییکشورهایسایربههلنددرگل
.شودمی

هایگلهلندی،دهندگانپرورشازبرخی•
درعابرانحتییاهابیمارستانبهراخود

درکهافرادیتعداد.دهندمیهدیههاخیابان
بهکنندمیفعالیتهلنددرگلکاریصنعت

ازبسیاریکهرسدمینفرهزار150ازبیش
بهکهاستمدیدیمدتراحرفهاینآنها

کهصورتیدر.دهندمیادامهخانوادگیصورت
جوامعبرایبگیرند،قرارتأثیرتحتمشاغلاین

."بودخواهدبارفاجعهمحلی

Marjolandشرکتمدیردنووالند،وندانیل•
میادارهخانوادگیصورتبهراحرفهاینکه

دررازردوصورتیسفید،قرمز،رزارقامکند،
وی.دهدمیپرورشهلندجنوبهایگلخانه

هایگلخانهکشتزیرسطحاینکهبهاشارهبا
زمین32معادلوبزرگبسیارشرکتاین

اوشرکتکهکندمیاشارهاست،فوتبال
و2008سالمالیبحراناستتوانسته

عاملیکشیوعازناشیبحرانهمچنین
ازارآنهاگلهایاززیادیتعدادکهباکتریایی

رایطشولیبگذاردسرپشترااستبردهبین
زامتفاوتبسیارآنهاشرکتبرایحاضرحال

نایزمانیچهدانندنمیآنهازیرااستگذشته
دهدمیادامهوی.رسیدخواهدپایانبهبحران

تنهاحاضرحالدرکه
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https://www.npr.org/2020/03/25/820239298/netherlands-huge-flower-sector-wilts-as-
coronavirus-hurts-business

میهاخیریهبهیاراآنهابقیهوباشدمیخودتولیدیرزشاخههزار170ازدرصد30فروشبهقادر•
.یردگقراراستفادهموردزیستیسوختعنوانبهتاآورندمیدرفشردهکمپوستصورتبهیاودهند

،استکشیدهزیادیزحمتآنهاپرورشبرایکهرزگلهایشاخهشدنخردمشاهدهکندمیاشارهوی
.استدشواربسیار

Royalشرکتنمایندهعنوانبهکهکندمیاشارهشایون• FloraHolland،دولتبامذاکرهحالدر
شدواهندخورشکستمشاغلازبسیاریصورتاینغیردرزیراباشدمیکنندگانتولیدازحمایتبرای

سیاربآسیباست،کشورایناقتصادیهایبخشمهمترینازیکیکههلنددرگیاهوگلصنعتو
.دیدخواهدسختی

منبع
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جنس دیونیزیا، حاوی گیاهان منحصر به فرد در فلور ایران

علی قادری کنزق، دانش آموخته کارشناسی ارشد زیست شناسی دانشگاه آزاد تهران: تهیه و تنظیم

یاهیگصخرهعروسفارسینامبایادیونیزیاجنس•
راانگیاهشناسازبسیاریزیبایینظرازکهاست

طوربهگیاهاین.استنمودهخودمجذوب
.دمیکنرشدتورانیایرانییمنطقهدرانحصاری

Dionysiaجنس Fenzlیکیگونه،50ازبیشبا
Primulaceaeخانوادهدرجنس هابزرگ تریناز

باگیاهانیشاملجنساینهایگونه.می باشد
ستسپشته هایصورتبهکههستندچوبینساقه

وصخره هاشکافدرمتراکمبالشتک هاییاو
درآنگونه هایبیش ترین.می رویندسنگ ها
جنساین.می شوندیافتایرانزاگرسکوه های

شاملایراننواحیدیگردرگونههشتچنینهم
درگونه11خراسان،ویزدکرمان،هایکوهالبرز،

دواق،عردرگونهدوترکیه،درگونهسهافغانستان،
یک،تاجیکستاندرگونهدوترکمنستان،درگونه
.داردپاکستاندرنیزگونهیکوعماندرگونه

دیونیزیاجنستاریخچه•

Wendelboکهزمانی• موردرادیونیزا(1961)
امّا.نمودشناساییراگونه28داد،قرارتجدیدنظر

.شداضافهنیزدیگریمتعددگونه هایبعدها
Grey-Wilsonکههنگامی معروفاثر(1989)

ادتعدنمود،منتشررا"دیونیزاجنس"نامبهخود
تمامیاثرایندررسید،عدد41بهگونه هااین

ندگیپراکنقشههمراهبهتصاویروتوصیفگونه ها
-گونهتعداد،Liden(2007).شدارائهنیزهاآن

طیوکردمعرفیگونه49بارادیونیزیاهای
نیزجدیدگونه3گیاهاینرویمطالعهآخرین
نامباگونهیکوهمکارانویونسیتوسط

Dionysia assadiکه.شدارائهفارساستاندر
ودوجگیاهاینرویبرتحقیقجایهمهنوزالبته
.دارد
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دیونیزیاجنسمورفولوژیخصوصیات•
گ هابروسستتامتراکمبالشتکیگیاهانی•

در.می باشندتختیاوپیچیدهآرایشدارای
5/8بهبرگ هاطولسست،ایبوتهگونه های
متراکمگونه هایدرامامی رسدسانتی متر
طولسانتی متر2/0حدودبرگ هابالشتکی،

بهمی توانندگل ها.استمتغیرآذینگل.دارند
دچنیاویکدرجفتیصورتبهیاوتنهایی

 هاگلگونه ها،ازبسیاریدربگیرند،قرارچتر
هابرگه.هستندچسبیدهودمگلبدون

.دباشنباریکوداندانه داریاوپهنمی توانند
لولهیکدارایوبودهشکلسینیگلجام

آنرنگاست،گستردهلوب هایوطوالنی
.استبنفشیاوصورتیزرد،معموالً

اکولوژیکیمطالعات•
کهاستتورانی-ایرانینواحیبهمتعلقجنس•

دمحدوایرانیکافلوراناحیهخشککوه هایبه
تاایرانغربوشرقجنوباز.می شود

الشتکیبگونه ها،اغلبافغانستان،وتاجیکستان
گل هایازپوشیدهبهاردر.هستندزیصخرهو

امامی باشند،صورتییاوبنفشارغوانی،زرد،
هایگلشبیههاگونهازبرخیگلشکل

اهزیستگدارایگونه هابرخی.باشدمیپامچال
هایبرآمدگزیردرتنهاوبودهانتخابیبسیار

دررادیگرگونه هاکهحالیدرمی رویند،
.تیافمی تواننیزمالیمشیبباصخره هایی

این اززیادیتعدادرشد،مشکالترغمعلی
باغ هایدرمتخصصینتوسطگونه  ها

تخابیانزیستگاه.می شوندکشتگیاه شناسی
هبروکهاستآهکیهایصخرهاغلبگیاهاین

یرغرطوبتوجوداینبرعالوه.باشندمیسایه
درگیاهاینحضورمهمعواملازمستقیم

.میباشدهاصخره
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گونه های بسیار زیاادی از ساوی مقاماات محایط     
ی زیست بعنوان گونه های در معرض انقراض معرف

برخی گونه ها نیاز جهات اساتفاده هاای     . شده اند
. دارویی توسط مردم محلی جمع آوری مای شاوند  

کاه  این گیاه به دلیل زیستگاه منحصار باه فاردی   
رفته دارند آنچنان مورد توجه طبیعت گردان قرار نگ

ران اند و در اطالعات طبیعت گردی و گردشگری ای
.از ایاان گیاهااان کمتاار نااام باارده ماای شااود      

چشمممممممممممممم انمممممممممممممداز 

بز علی رغم زیبایی فوق العاده این گیاه همیشه سا 
ته که جلوه بسیار زیبایی نیز باه صاخره هاای رشا    

کوههای ایران داده اسات، تاا کناون تاالش هاای      
اندکی بارای اهلای ساازی و کشات آن در داخال      

مام اما با این وجود تقریبا ت. کشور انجام شده است

ی گونه های این گیاه که انحصارا متعلاق باه ناواح   
خل ایرانی تورانی می باشد و عمده گونه ها فقط دا

مرز سیاسی کشور ایرانی مای باشاد در بااغ هاای    
ت می گیاهشناسی مختلفی از جمله گوتنبرگ کش

ود و شود و با قیمت بسیار باالیی فروختاه مای شا   
ی ساالنه در فصل بهار، هنگاام گلادهی نمایشاگاه   

.باارای بازدیااد از ایاان گیاااه تشااکیل ماای دهنااد  
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Jamzad, Z. 1996. The genus Dionysia (Primulaceae) in Iran. Iran J Bot 7:15–30.
Liden, M., 2007. The genus Dionysia (Primulaceae), a synopsis and five new species , 
Willdenowia 37.
Wendelbo, P. 1971. On xeromorphic adaptations in the genus Dionysia (Primulaceae). – Ann. 
Naturhist. Mus. Wien 75: 249-254.

:منابع
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عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
وگلانجمندرعضویتبهعالقمندانکلیه

ردمندرجشرایطداشتنباایرانزینتیگیاهان
انندمی تومدیرههیئتتصویبوانجمناساسنامه

.درآیندانجمنعضویتبه

گیاهانوگلانجمندرعضویتمزایایازبرخی
:ایرانزینتی

طریقازعلمیاخبارجریاندرگرفتنقرار•
انجمنخبرنامه

درشرکتبرایویژهتخفیفازاستفاده•
وانجمنعلمیهایگردهماییوکنفرانسها

انجمنسایتوخبرنامهدرتبلیغات

ارسالباانجمننامهخبردرمشارکتامکان•
رسانیاطالعهمچنینوپژوهشیعلمی، اخبار
وکنفرانسهامانندمربوطفعالیتهایدیگر

.المللیبینوملیهایگردهمایی

کتب،آمار،بهدسترسیوجستجوامکان•
زمینهدرگرفتهصورتپژوهشهایومقاالت
میلتکحالدراطالعاتیبانک)زینتیگیاهان

(استشدن

ارگاهکدرشرکتبرایویژهتخفیفازاستفاده•
انجمنآموزشیهای

گیاهانوگلانجمندرعضویتشرایطوانواع
:استزیرشرحبهایرانزینتی

:پیوستهعضویت-الف

دارایحداقلکهافرادیکلیهوانجمنموسسان
گیاهانوگلزمینهدرارشدکارشناسیدرجه

 هایرشتهوسبزفضایطراحیباغبانی،زینتی،
میباشند،(مدیرههیاتتشخیصبه)وابسته
.درآیندانجمنپیوستهعضویتبهتوانند

وابستهعضویت-ب

وندهستکارشناسیدرجهدارایکهکسانیکلیه
مرتبطهایحوزهازیکیدرنحویبهسال5مدت

میباشندشاغلالفبنددرمذکوررشته هایبا
.درآیندانجمنوابستهعضویتبهتوانند

دانشجوییعضویت-ج

هانگیاوگلزمینه هایدرکهدانشجویانیکلیه
اصالح،طراحیباغبانی،هایرشتهدریازینتی
گیاهی،تولیداتمهندسیسبز،فضای

هایرشتهسایروشناسیزیستبیوتکنولوژی،
بهندتوانمیدارنداشتغالتحصیلبهبهمرتبط

.آینددرانجمندانشجووییعضویت

افتخاریعضویت-ن

انآنعلمیمقامکهخارجیوایرانیهایشخصیت
اهدافپیشبرددریاباشد،خاصاهمیتحائز

.باشندنمودهایارزندهومؤثرهایکمکانجمن

(حقوقی)مؤسساتیاعضای-و

وعملیعلمی،هایزمینهدرکههاییسازمان
ضویتعبهتوانندمیدارندفعالیتمربوطپژوهشی

.درآیندانجمن

درکارشناسیدرجهدارایکهافرادی:1تبصره
باباشندمی1-6بنددرمذکورهایرشتهازیکی

یوستهپعضویتبهتوانندمیمدیرههیأتتصویب
.درآیندانجمن

تهوابسعضومثابهبهمؤسساتی،اعضای:2تبصره
.شوندمیمحسوبانجمن

میزانکهرامبلغیساالنهاعضاازیکهر:7ماده
وانعنبهمی گردد،تعیینعمومیمجمعتوسطآن

.کردخواهدپرداختعضویتحق
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دعوت به همكاری

ایرانزینتیگیاهانوگلعلمیانجمن

درجبهعالقمندکهکشورزینتیگیاهانوگلفعاالنوکنندگانتولیددانشجویان،محققان،اساتید،کلیهاز
الارسجهتذیلنکاتلطفا.نمایدمیهمکاریبهدعوتهستند،خبرنامهایندرخویشمطالبومقاالت

.گیردقرارنظرمدمقاله

اقتصادی،هایحوزهشاملزینتیگیاهانوگلازوسیعیهایحوزهدرتواندمیتحلیلیمقاالت-
.باشدجامعهسالمتدرگلنقشهمچنینوپژوهشیتولیدی،اجتماعی،

.باشدشدهذکراستفادهموردمنابعوبودهاصلبایستمیارسالیمطالب-

.ودشذکرالکترونیکیپستآدرسوتلفنشمارهوکاملنشانیباهمراهمؤلفخانوادگینامونام-

.دنمی گردمستردتایید،عدمیاتأییدصورتدرارسالیمقاله-

.استآزادمقاالتویرایشوردیاپذیرشدرانجمن-
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دعوت به مصاحبه

آوردمیملبعدعوتزینتیگیاهانوگلحوزهبرجستهتولیدکنندگاناززینتیگیاهانوگلعلمیانجمن
شکبی.فرمایندحاصلتماس09108728911شمارهباانجمنخبرنامهبامصاحبهبهتمایلصورتدرتا

وگلعرصهکنندگانتولیدارزشمندتجربیاتتبادلوتولیدروحیهتقویتباعثهامصاحبهاینگونهچاپ
.شدخواهدکشورجوانکنندگانتولیدخصوصازینتیگیاهان

باشدمیشوندهمصاحبهعهدهبرمصاحبهدرشدهارایهمطالبصحتاستذکربهالزم.
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زینتیگیاهانوگلانجمنمحترماعضای

احتراموسالمبا

ضمنشودمیدعوتباشندمیذیلهایکمیتهدرهمکاریبهمندعالقهکهانجمنمحترماعضاءاز
ارسالانجمنایمیلآدرسبهرافرماینونمایندمشخصراخودنظرمورد(های)کمیتهفرم،تکمیل
.فرمایند

:خانوادگینامونام

:تخصصیرشته

:موبایل

:ایمیلآدرس

:یدهستآندرهمکاریبهمایلکه(های)کمیته

:(دهیدتوضیحلطفا)انگلیسیزبانبهتسلطمیزان

:(دهیدتوضیحلطفا)سایتوبمدیریتوکامپیوتریهایبرنامهبهتسلطمیزان

:(دهیدتوضیحلطفا)اداریمکاتباتونگارینامهبهتسلطمیزان

فراوانتشکربا

ایرانزینتیگیاهانوگلانجمنخانهدبیر

المللبینارتباطاتوعمومیروابطکمیته-1

انتشاراتوعلمیکمیته-2

فناوریوپژوهشکمیته-3

صنعتباارتباطکمیته-4

علمیهایگردهماییواندیشیهمکمیته-5
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تعرفه آگهی در خبرنامه الكترونیكی انجمن

درگرفتنقرارجهتراخودهایآگهیتوانندمیحقوقیوحقیقیافرادوهاشرکتها،سازمانکلیه
درآگهیعرفهت.نمایندارسالانجمنایمیلبهذیلهایتعرفهگرفتننظردرباانجمنالکترونیکیخبرنامه
:گردیدتصویبزیرشرحبه99سالپایانتاانجمنخبرنامه

جدول تعرفه آگهی

مبلغابعاد

هزار ریال500(۱۸*۲۴)تمام صفحه 

هزار ریال350(۱۲*۱۸)نصف صفحه 

جدول تخفیف آگهی

درصد10سه دوره متوالی

درصد15چهار دوره متوالی

درصد20شش  دوره متوالی
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