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 یادداشت مدیر مسئول

  
 آزادیدکتر پژمان 

 گل و گیاهان زینتی ایرانانجمن علمی رئیس  

 

 کشور خدماتی مراکز از بسیاری  کرونا بیماری گسترده شیوع با روزها این در
 شده منع تفریحی، مراکز به رفتن و مسافرت بازدید، و دید و هستند تعطیل

 اجباری های محدودیت این .است شده توصیه درستی به خانه در ماندن و
 در روانی مسایل بروز باعث و نموده ایجاد جامعه در را فراوانی استرس
 گیاهان و گل مثبت اثر متعددی معتبر های پژوهش .است شده ها خانواده
 آزمایش استرس، از ناشی افسردگی با مقابله و ها بیماری بهبود در را زینتی

 آرامش، شادی، حس ایجاد و افسردگی از جلوگیری برای .اند نموده اثبات و
 زیبایی که زینتی گیاهان و گل به گذشته از بیش مردم مثبت، انرژی و عشق

   .دارند نیاز دارند، همراه به خود با را طبیعی
 حس ایجاد و اضطراب کاهش باعث گلها دهد می نشان علمی های پژوهش

 زینتی گیاهان و گل دادن قرار با همچنین .شوند می صمیمیت و خوشبختی
 تحمل توانایی و شده کاسته ناراحتی و درد از آنها تمرکز بیمار، افراد کنار در

 غذایی مواد فروش مراکز که همانطور  بنابراین .یابد می افزایش آنها درد
 واحدهای باشند، می فعالیت حال در جامعه افراد جسمی نیاز تامین برای

 نیاز تامین برای مناسبی خدمات بایست می نیز زینتی گیاهان و گل فروش
   .نمایند ارایه جامعه روانی و روحی های
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 سوم قسمت
  

 زینتی گیاهان و گل تخصصی کمیسیون نتایج گزارش
 

 ملی پژوهشکده و یانان زینتی گیاهان و گل تحقیقات موسسه بین کاری مشترک نقاط
 در بویژه کاری های زمینه بیشتر در که است ای گونه به محالت زینتی گیاهان و گل

 های پایه تولید و نژادی به های برنامه و گل غنی ژنتیکی منابع از برخورداری زمینه
 های شیوه در یاس گل تحقیقات موسسه .داشت وجود کامل همسویی شده سازی سالم

 مولکولی اصالح زمینه در و مشابه فعالیت فیزیکی موتاسیون و هیبریداسیون نژادی به
 با موسسه این اساسی ساختاری تفاوت .دارند بیشتری فعالیت پژوهشکده به نسبت

 باشد می خصوصی بخش با موسسه این تلفیق محالت زینتی گیاهان و گل پژوهشکده
 .باشد می ابتدایی مراحل در پژوهشکده در موضوع این که

 در زینتی گیاهان و گل حوزه در علمی همکاری نامه تفاهم عقد سفر این اصلی هدف
 دفتر هدایت با گوناگون جلسات در سفر انجام از پیش موضوعات این و بود موضوع شش
  خوشبختانه .بود گردیده مشخص نامه تفاهم عملیاتی برنامه در سازمان الملل بین امور

 و موسسه معاون با نهایی نشست در سفر، و بازدیدها پایان در زیاد مشترکات به عنایت با
 پنج نمایندگان همچنین و یاس زینتی گیاهان و گل تحقیقات موسسه کارشناسان

 و گل ملی پژوهشکده از اینجانب گزارش ارائه از پس  موسسه، با همکار خصوصی شرکت
 به عنوان شش همه گفتگو، و بحث و باغبانی علوم تحقیقات موسسه زینتی گیاهان

 .رسید تصویب

 ایران ماهنامه خبری انجمن علمی گل وگیاهان زینتی
 1399، مهر و آبان 49شماره 

 گزارش سفر بازدید از آکادمی علوم کشاورزی یانان چین

 
 دکتر محمد رضا شفیعی، رئیس پژوهشکده  

 گل و گیاهان زینتی محالت
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 :جانبه دو همکاری در مصوب اجرایی و پژوهشی های طرح
 

 زینتی گیاهان برداشت از پس مدیریت و تولید فناوریهای نژادی، به
 

 تولید مدیریت و فناوری گروه
 
 ویروس از عاری گیاهان انبوه تولید-1
 انبوه تولید روش این در ویروس، از عاری مادری های پایه تولید  اهمیت به توجه با

 .شد خواهد بررسی بافت کشت طریق از ویروس از عاری زینتی گیاهان
 گل جدید ارقام معرفی و تولید-2
 معرفی و اصالح روش این در زینتی، گیاهان جدید ارقام معرفی اهمیت به توجه با

 .گرفت خواهد قرار تحقیق و بررسی مورد جدید گلهای
 در غذایی محلولهای کردن کالیبراسیون با بریده شاخه گلهای تولید-3

 بسته هیدروپونیک کشت سیستم
 از آن وری بهره افزایش و آب از بهتر استفاده جهان، در آب بحران به توجه با

 سیستم در بریده شاخه گلهای تولید تحقیق این در .است کشاورزی بخش اولویتهای
 .گرفت خواهد قرار بررسی مورد بسته هیدروپونیک
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 نژادی به و ژنتیک گروه
 
 گیاهان و  گل مولکولی و کالسیک اصالح و پالسم ژرم تبادل ،تولید فناوری-1

 زینتی
 و گل جدید های هیبرید معرفی و زینتی گیاهان اصالح برای ژنتیک مهندسی از استفاده
 زینتی گیاهان
 هیبرید معرفی و زینتی گیاهان اصالح بمنظور مختلف تحقیقات برای پالسم ژرم تبادل
 زینتی گیاهان و گل جدید های

 
 برداشت از پس فیزیولوژی گروه

 
 تولید و آمیزی رنگ و بری رنگ کردن، مومیایی کردن، خشک روشهای انواع-1

 (جاودان رز
   گلدار آپارتمانی و پیازی گیاهان گلدهی زمان تنظیم و زودرسی-2

 گلدهی زمان تنظیم برای محیطی عوامل مدیریت و رشد های کننده تنظیم از استفاده
 Bromeliaceae خانواده گیاهان پیازی، گلهای انواع بویژه) گلدار گلدانی گیاهان

 (پامچال و کاالنکوئه
  

 ماه دو تا یک مدت کوتاه آموزشی های دوره برگزاری برای فوق عنوان 6 برتصویب عالوه
 .پذیرفت صورت نخستین توافق طرفین محققان از نفر 4 تا 3  برای

 ازگیل ژاپنی
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 کاربرد کاکتوس ها به عنوان گیاهان مقاوم به خشکی در طراحی فضای سبز

  
 
 
 
 
 

 

 چهارم قسمت 
 
 
 Stonecrop  :انگلیسی نام -9

 .Sedum spp :علمی نام

 شمالی نیمکره سراسر :خاستگاه

  
 90 تا 30 بین ارتفاعی ها آن از برخی که دارد وجود گیاه این از جنس 600 از بیشتر

 و شوند می گسترده زمین سطح در جنس این های گونه دیگر که حالی در دارند سانتیمتر
  گونه بین در ها گل اندازه و رنگ .رسد می سانتیمتر چند از بیش به ندرت به آنها ارتفاع
  می گل فصل دو هر در یا و پاییز یا تابستان در ها گونه بیشتر و است متفاوت مختلف های

 این .دارند وجود  سفید و زرد قرمز، صورتی، های رنگ به گونه نوع به بسته ها گل .دهند
   .باشد می سرد هوای و آب با مناطقی برای مناسب بسیار انتخاب یک گیاه
 .ظهر از بعد سایه خورشید، کامل نور  :نیاز مورد نور

 .است متفاوت مختلف، های واریته به بسته سانتیمتر 90 تا 2/5 :بالغ گیاه اندازه
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 دکتر لیال پورحسینی
 استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی،  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج 
 مهندس هانیه حاتمیان 

 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی کشاورزی

 

https://www.houzz.com/photo/15331835-broadleaf-stonecrop-landscape-austin
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 Agave  :انگلیسی نام -10

 .Agave spp :علمی نام

 آمریکا جنوب و مرکز شمال، :خاستگاه

  
 گیاه این .باشند می آگاو های گونه گلدار گوشتی گیاهان ترین برجسته از یکی حقیقت در

 ی ساقه سریع رشد با هم آن که دهد می گل اش زندگی انتهای در هم آن و یکبار تنها
 به تا کنند رشد روز یک در سانتیمتر چند تا توانند می ها ساقه .شود می شروع گلدهنده

 چند تا سانتیمتر چند بین مختلف های جنس به بسته ارتفاع این که برسند مناسب ارتفاع
  می جمع گیاهان این های گل اطراف در ها افشان گرده سایر و ها پرنده .است متفاوت متر

 می آگاو یک عمر طول .میرد می یزن مادری گیاه رود، می بین از گل که هنگامی .شوند
 .باشد متفاوت سال 50 تا هفت از گونه نوع به بسته تواند

  
 .خورشید کامل نور  :نیاز مورد نور

   مختلف، های گونه به بسته :بالغ گیاه اندازه
 .است متفاوت
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https://www.houzz.com/photo/95072917-succulents
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 استفاده قابلیت که دارند وجود نیز دیگری متعدد های گونه شده، ذکر های گونه کنار در
 تعدادی ذکر به اجمالی طور به اینجا در منتهی باشند می دارا را شهری سبز فضاهای در
 .شود می بسنده آنها از
 

 Henes and Chick :انگلیسی نام

 .Sempervivum Spp:علمی نام
 

 امکان باغ دیوارهای یا و ها سنگ تخته بین در و سنگ با ترکیبی های باغ در گیاهان این
 .رویند می ها سنگ شکاف در گیاه این بومی مناطق در .دارند کاشت
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 Blue chalk sticks; blue finger and blue fries  :انگلیسی نام
 Senecio mandraliscae :علمی نام
 

 های برگ تراکم میان در آن سفید گلهای تابستان فصل در و است سبز همیشه گیاه این
  گیاه این .دهد می گیاه به زیبایی بسیار جلوه که شود می نمایان گیاه خاکستری سبز
 .باشد می مناسب ها فرش سنگ حاشیه و ها باغچه در کاشت برای
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https://www.houzz.com/photo/315743-native-remodel-modern-landscape-san-francisco
https://www.houzz.com/photo/66002-modern-revival-contemporary-landscape-san-francisco
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 String of bananas, fishhook senecio, fishhook  :انگلیسی نام

succulent 
 Senecio radicans : :علمی نام
 دیگر با ترکیبی صورت به یا و شود می آویخته و شده کاشته سبد در بیشتر گیاه این

 کشت محل های لبه روی بر و گیرد می قرار گلدان یک در کم آب مصرف با گیاهان
 و آب لحاظ به که مناطقی در .باشد داشته شدن، آویزان امکان تا گیرد می قرار گیاهان
 مورد نیز پوششی گیاه یک صورت به دارد رشد امکان سال طول تمام در گیاه این هوایی

 .گیرد می قرار استفاده

 ایران ماهنامه خبری انجمن علمی گل وگیاهان زینتی
 1399، مهر و آبان 49شماره 

https://www.houzz.com/photo/70799-romantic-sanctuary-la-jolla-ca-modern-landscape-las-vegas
https://www.houzz.com/photo/11748432-beach-contemporary-contemporary-landscape-orange-county
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کنترل رشد نشاء گیاهان از طریق کاهش مصرف فسفر در 
 مراحل پایانی رشد

 
 طرقبهلیلی برزگر  :تهیه و تنظیم

 فضای سبز شهرداری مشهدکارشناس 

 رشد، پایانی مراحل در گلخانه در نشاءها رشد کاهش برای استاندارد های روش از یکی
 نشاء برای تنها روش این البته .باشد می گیاهان غذایی برنامه در فسفر مصرف کاهش
 گلدانی گیاهان رشد پایانی مرحله در توان می تکنیک این از .شود نمی استفاده گیاهان

 ترتیب بدین و نمود استفاده نیز فروش مراکز به گیاهان این انتقال از قبل و گلخانه در
 صورت به گیاهان رشد ترتیب بدین زیرا نمود تولید بازار برای مناسب ظاهر با گیاهانی
 .داشت خواهند بهتری پسندی بازار و ماند می باقی تر فشرده

 آنقدر گیرد می قرار گیاهان معرض در که فسفری میزان که شود توجه باید که چند هر
  تا 5 حدود در فسفر میزان .شود گیاه در فسفر کمبود عالیم بروز به منجر که نباشد کم
 گل گلدانی گیاهان همچنین و فصلی گیاهان از تعدادی نشاء رشد تواند می ام پی پی 10
 .نماید کنترل را دار
 ام پی پی 5 تا 2/5 میزان به فسفر کاهش امکان نیز دیگر گیاهان از برخی خصوص در

 توان می شوند، می تکثیر رویشی قلمه طریق از که گیاهان انواع از برخی برای .دارد وجود
 گیاهان این از مناسبی رشد همچنان و ننمود استفاده فسفری کود هیچ گلدهی زمان تا

 گریزناپذیر ای تغذیه برنامه در فسفر از استفاده بذری گیاهان برای اگرچه .داشت انتظار
 آب به آن انتقال و عنصر این آبشویی کاهش فسفر، مصرف کنترل دیگر مزایای از .است
 آبیاری هنگام راحتی به که است عناصری از یکی فسفر زیرا باشد می زمینی زیر های

 با ترتیب بدین .گردد می خارج گیاه دسترس از و شده شسته کشت محیط از گیاهان،
 .برداشت نیز زیست محیط آلودگی کاهش برای مثبت گامی توان می تکنیک این کمک

 

 ایران ماهنامه خبری انجمن علمی گل وگیاهان زینتی
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 فسفر درصد که کودهایی از توان می فسفر مصرف کنترل برای گلخانه در عملی طور به
 گلخانه، در تکنیک این عملی کاربرد دیگر های روش از .نمود استفاده است، تر پایین آنها

 فسفر توان می شرایط این در .است صفر آنها در فسفر میزان که است کودهایی از استفاده
 .نمود اضافه گیاهان به شده کنترل مقدار به و جداگانه صورت به را
 
 

:منبع  

  

https://www.hortibiz.com/news/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=33655

&cHash=39da858a0483995f274cb3ef6c4b846e 
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 توانند به ما در مقابله با ویروس کرونا کمک کنند چگونه گلها می
 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران  :تهیه و تنظیم

 
 کنند می کمک مثبت روحیه بهبود به گلها

 
 طریق از .کنند می بیشتری آرامش و شادی احساس دارند، گل خود خانه در که افرادی

 حس داشتن  .یابد می کاهش استرس از ناشی افسردگی به ابتال شانس مثبت انرژی این
 و گلها .است ها گل با خود کردن احاطه فواید از صمیمیت و آرامش رفاه، خوشبختی،

 آرامش و امنیت احساس در افراد به و داده افزایش را مثبت انرژی سطح زینتی گیاهان
 حتی و خوی و خلق احساسات، بر مدت طوالنی و آنی تأثیرات گلها .کنند می کمک

  می دریافت گل که زنانی که است داده نشان تحقیقات .دارند مردان و زنان در حافظه
 در که افرادی برای گلها .داشتند بیشتری مثبت روحیه بعد روز سه تا حتی کردند
 از بعد آنها .است صبح برای مناسب انتخاب یک ندارند، مثبت انرژی صبح اولیه ساعات
 در افراد روی بر عاطفی لحاظ از گلها .هستند تر انرژی پر و شادتر صبح در گلها دیدن
 بیشتری محبت احساس و کمتر اضطراب احساس شود می باعث و گذارند می تأثیر خانه

 طول در انرژی این که شود می انرژی افزایش باعث خانه در گل داشتن .باشند داشته
   .دارد ادامه روز

 
 بخشند می تسریع را بیماریها بهبود گلها
 .بخشند می تسریع را بیماری بهبود مثبت، انداز چشم تحریک دلیل به گیاهان و ها گل
 و خوی و خلق بر گرفته صورت های ارزیابی اساس بر گیاه و گل معرض در گرفتن قرار

 کاهش و مثبت احساسات افزایش باعث همچنین و گذارد می اثر افراد  عملکردی وظایف
 .شود می استرس
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 و روحی وضعیت بر مثبتی بسیار تأثیر سبز فضای هستند، بیمار که کسانی برای
 کند می تحریک را ذهن دهد، می کاهش را استرس سبز فضای .دارد آنان بهبودی

 به قادر افراد اتاق در موجود گیاهان با .کند می دور ناراحتی و درد از را تمرکز و
 گیاهان .دهد کاهش را مسکن به نیاز واندت می این و هستند بیشتری درد تحمل

  می کاهش را سردرد احتمال و شده منزل در هوا رطوبت افزایش باعث آپارتمانی
 برای نیاز مورد زمان چشمگیر کاهش به منجر گیاهان با فیزیکی تعامل .دهند

    .شود می بیماران بهبودی

 
 بخشند می بهتری زندگی کیفیت مسن افراد به گلها
 حافظه بهبود و مثبت روحیه ایجاد باعث شود می داده هدیه گل مسن افراد به وقتی

 افراد روی بر ها گل تأثیر .شوذ می آنان در (روزمره وقایع حافظه) اپیزودیک
   .است شگرف بسیار سالخورده

 
 ارمغان به گل دهنده هدیه و کننده دریافت فرد دو هر رایب را شادی ها گل
 آورند می

 بسیار قدرت گلها دادن هدیه در .است هدیه عنوان به گل خرید دلیل ترین عمومی
 آخرین بودند، کرده شرکت مطالعه یک در که ینفر 10 از  نفر 9 .دارد وجود زیادی
  زنان .نددآور می خاطر به بودند، کرده انتخاب هدیه عنوان به را گل که را باری

 در %77) بودند کرده دریافت هدیه عنوان به را گل که باری آخرین مردان از بیشتر
 با افرادی ،ادندد می هدیه گل که زنانی و مردان .آوردند می یاد به (%34 با مقایسه

   .مدندآ می حساب به مندتوان و قوی شاد، احساس،
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 :منابع
International Association of Horticultural Producers (AIPH) www.aiph.org 

https://www.ahta.org/assets/docs/2020/Flowers%20and%20Covid%2019.pdf 
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 و اولین عنوان به1395 سال در اسالمی آزاد دانشگاه فرهیختگان ای گلخانه شهرک
 گلخانه 37 با هکتار 5 وسعت به ایران شمال کاکتوس ای گلخانه شهرک بزرگترین

 1398 سال در ادامه در و نمود کار به آغاز مربع متر 30000 وسعت به سرپوشیده
 مرکزی سازمان سوی از را زینتی گیاهان سازی تجاری و کشت نوآوری سرای مجوز

 زینتی گیاهان سازی تجاری و کشت نوآوری سرای .نمود کسب اسالمی آزاد دانشگاه
 و فناوری آموزشهای شامل نوآوری شبکه ایجاد طریق از که است اجتماعی نهاد یک

 پارک و رشد مراکز و ها شتابدهنده و نوآوری مراکز و کار و کسب مدارس و خالقیت
 و تحقیقاتی و کارگاهی آزمایشگاهی زیرساختهای از گیری بهره و فناوری و علم

 می جامعه پیشرفت به منجر فناورانه حوزه یک بر تمرکز با سازی تجاری زیرساختهای
 .گردد

 
 
 

سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی 
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
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 دانشگاه زینتی گیاهان سازی تجاری و کشت نوآوری سرای ماموریت
 :گردید تعریف بخش سه در گرگان واحد اسالمی آزاد

 بازار اقتصادی اجزای از یکی بعنوان فرهیختگان ای گلخانه شهرک توسعه -1
 گلستان استان فناوری

 و کشت نوآوری سرای ماموریت راستای در تخصصی شتابدهنده ایجاد -2
 و فناور واحدهای و ها هسته رشد وافزایش زینتی گیاهان سازی تجاری

 ها آپ استارت از حمایت و بنیان دانش شرکتهای
 سامانه ایجاد و  سرا به ورود برای دانشجویی های تیم تشکیل فرآیند ایجاد -3

 راستای در اشتغال و خالقانه و نو های طرح و ها ایده ثبت منظور به قوی ای
 سوم نسل دانشگاه کارآفرینی و افزایی مهارت سیاستهای
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آوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی سرای نو اقدامات انجام گرفته در
 "استان گلستان

  با هکتار 5 وسعت به ایران شمال کاکتوس ای گلخانه شهرک بزرگترین و اولین -1
   مربع متر 30،000 وسعت به سرپوشیده گلخانه 37

 کشور سراسر دانشگاههای بین گلخانه بزرگترین -2

   فرهیختگان ای گلخانه شهرک در کشت جدید الگوی بعنوان آناناس میوه تولید -3
 ویگوری افوربیا و عربیکوم آدنیوم و اوبسا آدنیوم زینتی گیاهان بذر گونه 3 تولید -4

 در مستقر استرآباد نهال و بذر فناوری بنیان دانش تعاونی  شرکت  توسط
 فرهیختگان ای گلخانه شهرک

 تولید و دنیا  روز فناوریهای از یکی بعنوان  بافت کشت تکنیک از مندی بهره -5
 شهرک در .... و آناناس آگلونما، ارکیده، سانسوریا، قبیل از زینتی گیاهان
   فرهیختگان ای گلخانه

 آزاد دانشگاه  شیمیایی و طبیعی ترکیبات و مواد آنالیز تحقیقاتی مرکز وجود -6
 استان استاندارد اداره از همکاری گواهینامه کسب و گرگان واحد اسالمی
 گلستان

 کشور نقاط اقصی به فرهیختگان گلخانه تولیدات و محصوالت فروش -7

   فرهیختگان ای گلخانه شهرک مالی گردش -8
 در را ای گلخانه عملیات که دانشجویانی توسط نامه پایان 100 از بیش انجام -9

 .اند گذرانده ای گلخانه شهرک در دکتری  های نامه پایان غالب
 طی استان کشاورزی جهاد سازمان سوی از کارآموز و کارورز صدها معرفی -10

 گلخانه ساخت و تاسیس نهایت در و ای گلخانه شهرک در مشخص های دوره
 .شخصی

 ای گلخانه شهرک در مستقیم بطور نیرو نفر 30 برای اشتغال ایجاد -11
 فرهیختگان

 اجرایی سیستم در مخترعین و کشوری جوایز برندگان جذب و مندی بهره -12
    ای گلخانه شهرک
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 و گردشگری فرهنگی میراث کل اداره با مشترک همکاری نامه تفاهم عقد -13
 و کشاورزی گردشگری پروانه صدور جهت گلستان استان دستی صنایع
  گرگان گردشگری و توریستی جاذبه بعنوان فرهیختگان گلخانه معرفی

 (اگریتوریسم)
 دانش اسالمی های انجمن اتحادیه با مشترک همکاری نامه تفاهم عقد  -14

 به مستعد و ایده صاحب آموزان دانش ورود جهت گلستان استان آموزان
 زینتی گیاهان سازی تجاری و کشت نوآوری سرای

 و کشاورزی مهندسی نظام سازمان با مشترک همکاری نامه تفاهم عقد -15
 ویژه پودمانی های دوره برگزاری جهت گلستان استان طبیعی منابع

 گلستان استان های گلخانه فنی ناظرین
 از مندی بهره  طریق از نوآوری سرای درآمدی منابع به بخشی تنوع -16

 کشاورزان به نشائ فروش و تولید جهت بذر کاشت اتوماتیک تمام دستگاه
 گلستان استان

 با سرا ماموریت راستای در ها استارتاپ از حمایت و  ورود میزان افزایش -17
 :موضوع

 دانشجویان) هیرکان افروز پارسیان سازی هوشمند بنیان دانش شرکت استقرار -
 گلخانه سازی هوشمند موضوع با (طوسی نصیر خواجه دانشگاه برق گروه

 محلولهای تولید موضوع با صادقی دکتر کشاورزی مجتمع فناور هسته استقرار -
   محیطی زیست رویکرد با زینتی گیاهان مغذی

 درختچه و درختان تکثیر دوره طول کاهش موضوع با فناور هسته استقرار -
 تجاری و ظاهری کیفیت حفظ با زینتی های

 و علمی های چالش و ترویجی های برنامه رشد نرخ افزایش راستای در -18
 :نوآوری سرای فناوری

 99 ماه آذر در نرگس گل ترویجی آموزشی جشنواره برگزاری -

 99 ماه اسفند در  زینتی گیاهان برتر های ایده جشنواره اولین -
 

www.flowerfar.com 
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 عضویت در انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران   
 

 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 اساسنامه

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

   انجمن سایت و خبرنامه در
  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 دیگر
 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
 :عضویت پیوسته -الف 

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

 .توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند
 عضویت وابسته  -ب 

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

 عضویت دانشجویی -ج 
کلیه دانشجویانی که در زمینه های 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

 عضویت افتخاری -ن
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
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 (  حقوقی) اعضای مؤسساتی  -و
 با باشند می 1-6 بند در مذکور رشته های از یکی در کارشناسی درجه دارای که افرادی :1 تبصره

 .درآیند انجمن پیوسته عضویت به توانند می مدیره هیات تصویب
 .شوند می محسوب انجمن وابسته عضو مثابه به موسساتی، اعضای :2 تبصره

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

 
 :یابد می خاتمه زیر موارد از یکی در عضویت

   کتبی استعفای
 ساالنه عضویت حق پرداخت عدم

 وب عضویت قسمت به مراجعه با می توانند ایران زینتی گیاهان و گل انجمن در عضویت حقیقی متقاضیان
 در ایران زینتی گیاهان و گل انجمن عضویت به عضویت الکترونیکی پرسشنامه تکمیل با انجمن سایت
 ورود هنگام در و پرسشنامه تکمیل از پس ساالنه عضویت حق مبلغ پرداخت امکان است ذکر به الزم .آیند

   .است میسر شتاب شبکه عضو بانکی کارتهای از یک هر طریق از انجمن الکترونیکی عضویت سیستم به
 

 حق می توانید ،باشید می (بانک به حضوری مراجعه) سنتی وهشی به نام ثبت به مند عالقه که درصورتی
 واریز ایران زینتی گیاهان و گل انجمن نام به 94333113 شماره به تجارت بانک حساب به را عضویت
 گیاهان و گل انجمن ایمیل به ملی شماره و خانوادگی ونام نام همراه به را واریزی فیش اصل  واسکن
 .فرمایید ارسال ایران زینتی

   : 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 ٭
   .باشد می سال هر در شده
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 1399، مهر و آبان 49شماره 
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 دعوت به مصاحبه

  

  
 زینتی گیاهان و گل حوزه برجسته تولیدکنندگان از زینتی گیاهان و گل علمی انجمن
 شماره با انجمن خبرنامه با مصاحبه به تمایل صورت در تا آورد می بعمل دعوت

 تقویت باعث ها مصاحبه اینگونه چاپ شک بی .فرمایند حاصل تماس 09108728911
 زینتی گیاهان و گل عرصه کنندگان تولید ارزشمند تجربیات تبادل و تولید روحیه

  .شد خواهد کشور جوان کنندگان تولید خصوصا
  .باشد می شونده مصاحبه عهده بر مصاحبه در شده ارایه مطالب صحت است ذکر به الزم

 ایران ماهنامه خبری انجمن علمی گل وگیاهان زینتی
 1399، مهر و آبان 49شماره 
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 اعضای محترم انجمن گل و گیاهان زینتی 
 با سالم و احترام  

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

                                                 .فرمایند ارسال انجمن ایمیل آدرس به را فرم این

 :نام و نام خانوادگی
 :  رشته تخصصی

 :  موبایل

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

 

 الملل بین ارتباطات و عمومی روابط -1

 فناوری و پژوهش کمیته -2

   انتشارات و علمی کمیته -3

 صنعت با ارتباط کمیته -4

   علمی 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   

 ایران ماهنامه خبری انجمن علمی گل وگیاهان زینتی
 1399، مهر و آبان 49شماره 
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 جدول تعرفه اگهی جدول تخفیف آگهی

 ابعاد مبلغ سه ماه متوالی درصد 10

 ریالمیلیون  5 ماه متوالی 4 درصد 15
تمام 

(18*24)صفحه  

 (12*18)صفحه½  ریالمیلیون  2/5 ماه متوالی 6 درصد 20

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

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

  .نمایند ارسال

 .تخفیف برخوردار خواهند شد% 25شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی عضو انجمن از 

 تعرفه آگهی در خبرنامه الکتر ونیکی انجمن

 ایران ماهنامه خبری انجمن علمی گل وگیاهان زینتی
 1399، مهر و آبان 49شماره 



انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران   

Iranian Society for Ornamental Plants 

 انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایرانخبرنامه داخلى 
 

 انجمن گل و گیاهان زینتی ایران: صاحب امتیاز
 دکتر پژمان آزادی: مدیر مسئول

 دکتر لیال سمیعی: سردبیر

 دکتر هدایت باقری: ویراستار
 مریم عبدالمحمدی: تهیه و تنظیم

 1399شماره چهل و نهم مهر و آبان 
  
 

رج، جاده محمدشهر، خیابان همت، پردیس آموزش کشاورزی،  ک: نشانی
موسسه علوم تحقیقات باغبانی، دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان  

 زینتی ایران

 02636705062 -09108728911: تلفن
www.ISOP.ir 
Email: isop.iran@gmail.com 


