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تبریک نوروزی رئیس انجمن علمی گل و گیاهان زینتی ایران
دکتر پژمان آزادی

سالی سخت با فراز و نشیب های زیاد سپری شد و اینک بهار ،زمان روییدن ،بالیدن و آغازی دیگر
با پایان قرن فرا رسید .چه خوش است که آغاز سال و قرن جدید با گل ،زیبایی ،امید و نشاط رقم
خورد و شادی و سالمتی و عطر خوش زندگی ،جایگزین غم ها و سختیهای سال گذشته گردد .در
سالی که گذشت انجمن علمی گل و گیاهان زینتی فعالیت های ارزشمندی را با همراهی شما
عزیزان به انجام رساند .مهمترین فعالیت انجمن ،برگزاری سومین کنگره بین المللی و چهارمین
کنگره ملی گل و گیاهان زینتی بود که با مشارکت دانشگاه اهواز و پژوهشکده گل و گیاهان زینتی،
بصورت مجازی برگزار گردید .برگزاری موفق این همایش ،بازتاب بسیار گسترده ای در محافل گل
و گیاهان زینتی کشور ایجاد نمود .از نکات مثبت این کنگره ،مشارکت بخش تولید و اتحادیه گل و
گیاهان زینتی کشور در برگزاری و مدیریت پنل تخصصی تولید بود که منجر به نتایج ارزنده
متعددی گردید .سخنرانی های داخلی و خارجی ،بسیار جذاب و آموزنده بودند و بهمین خاطر
انجمن در نظر دارد تا روند سخنرانی های مجازی را ادامه داده و در سال آینده در هر ماه حداقل
یک وبینار تخصصی توسط سخنرانان مدعو داخلی و یا خارجی برگزار نماید .هر چند شرایط
پاندمی کرونا باعث مسایل بسیار زیادی گردید اما فرصت بهره گیری از وبینارها و سخنرانی های
مجازی را فراهم نمود و امیدواریم با عبور از بحران کرونا همچنان روند برگزاری وبینارها ادامه یابد.
در همین راستا انجمن درنظر دارد تا دوره های مجازی کاربردی گل و گیاهان زینتی را با مشارکت
شرکتهای بین المللی در سال آتی برنامه ریزی نماید .همچنین انجمن با پیگیری مصوبات قطعنامه
پایانی کنگره ،تالش خواهد کرد تا به دستاوردهای خوبی در سال جدید نایل گردد.
در پایان بر خود الزم می دانم از همراهی اعضای هیات موسس ،هیات مدیره ،بازرسان ،دبیرخانه و
همه اعضای انجمن در سالی که گذشت قدردانی نمایم.
با تبریک سال نو ،سالی سرشار از سالمتی و موفقیت را برای شما عزیزان از درگاه خداوند بزرگ
آرزومندم.
بهاری داری از وی برخور امروز که هر فصلی نخواهد بود نوروز (نظامی)
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گونه های بومی الله واژگون در ایران
دکتر سجاد علیپور
دانش آموخته دکتری باغبانی دانشگاه فردوسی مشهد

قسمت اول
گیاهان پیازی بیش از  800جنس متفاوت دارند که  7جنس اصلی آن (الله ،لیلیوم،
نرگس ،گالیول ،سنبل ،زعفران و زنبق) ،بیش از  %90این گیاهان را به خود اختصاص دادهاند .در
ایران بیش از  200گونه گیاهان سوخوار ( پیازی) از خانوادههای اصلی سوسنسانان ،زنبق سانان و
نرگس سانان رشد میکنند که نقش مهمی در نمایش رویایی رنگ ها در دشتها ،کوهستانها و
جنگلها بازی میکنند.
گونه های الله واژگون به دلیل ساختار ویژه گل (گلآذین متشکل از چند گل وارونه) ارزش زینتی
بسیار باالیی داشته و پتانسیل باالیی برای تبدیل شدن به یک گیاه زینتی باغچه ای و گل بریدنی
دارند .نام الله واژگون از کلمه  Fritullusکه در التین به معنی فنجان است ،گرفتهشده است.
گونه های  F. imperialisو  F .persicaبه دلیل دارا بودن گل جذاب ،بزرگ و ساقه گلدهنده
نسبتا بلند ،از گیاهان زینتی مهم به شمار میروند.
روشهای تکثیر اللههای واژگون
اللههای واژگون از طریق بذر ،سوخ (پیاز) ،تکثیر رویشی و کشت بافت تکثیر میشوند .نرخ تکثیر
سوخ در شرایط طبیعی بین  1تا  2سوخ به ازای هر سوخ مادری می باشد.
اهمیت دارویی الله واژگون
سوخ های گونههای مختلف الله واژگون بهطور سنتی بعنوان ضد سرفه مهم ،خلط آور ،و
ضد فشارخون در ترکیه ،چین ،ژاپن ،پاکستان و داروهای محلی جنوب شرقی آسیا استفاده
میشود .سوخ برخی از گونههای الله واژگون شناختهشده دارای آلکالوئیدهای استروئیدی فعال
بوده و از زمانهای قدیم در طب سنتی چینی برای درمان سرفه و تب تجویز میشده است.
پراکنش الله های واژگون در ایران :انواع گونههای اللههای واژگون بومی ایران در تمام نواحی
رویشی ایران بهجز ناحیه خلیجفارس – عمان پراکنش دارند .با توجه به اینکه سرما و
دماهای پایین نقش مهمی در چرخه رشدی و گلدهی اللههای واژگون دارد ،عدم رویش گونههای
الله واژگون در ناحیه خلیجفارس – عمان یک امر طبیعی است.
گونه های الله واژگون بومی ایران :بر اساس آخرین گزارش ها ،تعداد گونههای الله واژگون در ایران
 20گونه و زیر گونه است .
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الله واژگون اشک مریم ()Fritillaria imperialis L.
یکی از گونههای بهاری است که در نقاط مختلف ایران با نام های محلی الله سرنگون ،الله واژگون،
اشک مریم،گل نگین ،الله چمنی ،شاه افسر ،گیاه قیصر و هالله برمه شناخته می شود .نام انگلیسی
آن  Crown imperialبه معنای تاج پادشاه است .اینگونه چندساله با گلهای بسیار زیبا از
خانواده سوسن است .گلدهی اینگونه الله واژگون در ماه اردیبهشت هست .دشتهای الله واژگون
استان چهارمحال و بختیاری یک اثر طبیعی ملی به شمار میآید .دشتهای اللههای
نگونسار فریدونشهر ،اقلید ،غرب استان اصفهان ،خوانسار و بوئین میاندشت نیز پُرآوازهاند.
همچنین این گونه در استانهای لرستان ،ایالم ،فارس ،کردستان ،کهگلویه و بویراحمد و خراسان
شمالی نیز پراکنش دارد.
الله واژگون گرگانی ()Fritillaria raddeana Regal
الله واژگون گرگانی نیز یکی از گونههای بهار گل است که در گرگان و خراسان در حاشیه جنگلها
و بوتهزارها و در ارتفاع حدود  2000متر دیده میشود .اینگونه دارای گلهای نسبتا کوچک به
رنگ زرد مایل به سبز است .زمان گلدهی الله واژگون گرگانی اواخر فروردین تا اواسط اردیبهشت
است.
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الله واژگون قوزی ()Fritillaria gibbosa Boiss.
اینگونه با ارتفاع  8تا  20سانتیمتر و با گلهایی به قطر  5/2تا  4سانتیمتر ،یکی
از منحصربفردترین گونههای الله واژگون بومی ایران محسوب میشود .در واقع اندازه گل در
مقایسه با جثه گیاه بزرگتر بوده و اینیکی از نکات کلیدی در شناسایی اینگونه محسوب میشود.
رویشگاه اینگونه ،متنوع بوده و از شمال شرق تا مرکز و بخشهایی از غرب کشور کشیده شده
است .بهطورکلی ،اینگونه در استپهای خشک از ارتفاع حدود  1100تا  1800متر روئیده و جزء
گیاهان سوخوار زود گل محسوب میشود .زمان گلدهی اینگونه فروردین ماه است.
Fritillaria persica L.
گلهای اینگونه ازنظر رنگ بسیار متنوع و از رنگ ارغوانی سیر تا رنگ متمایل به سبز یا زرد دیده
شود .ساقه گل دهنده در اینگونه بهصورت خوشهای بوده و هر بوته بهطور میانگین  30تا گاهی
 50عدد گلچه دارد .ارتفاع ساقه گل دهنده تا  70سانتی متر می رسد و طول گل های واژگون
گیاه به  5/1سانتیمتر میرسد .اینگونه در دامنههای سنگالخی زاگرس پراکنش دارد .گلدهی
اینگونه با توجه به رویشگاه و تغییرات اقلیمی متفاوت بوده اما بهطورکلی اینگونه در فروردین و
اردیبهشتماه به گل مینشیند.
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مزارع کانتینری چیست؟
تهیه و تنظیم :مهندس لیلی برزگر طرقبه
کارشناس ارشد فضای سبز شهرداری مشهد

مزارع کانتینری ( ،)Container farmingکشاورزی عمودی ( )Vertical farmingو کشاورزی
در محیط داخلی ( )Indoor farmingآیا همه اینها معنای واحدی دارند؟ در اینجا دقیقاً
توضیح داده می شود که مزرعه کانتینری چیست و مزایای کشت محصوالت از این طریق چه
می باشد.
کشاورزی در محیط کنترل شده )(Controlled environment Agriculture = CEA
اصطالحی برای استفاده از فن آوری های مختلف برای پرورش محصوالت غذایی در فضای
بسته است .در  ،CEAاین فناوری ها بهترین شرایط رشد و حفاظت از محصوالت خاص را
تضمین می کنند .این اصطالح با کشاورزی در محیط داخلی کمی متفاوت است .کشاورزی
در محیط داخلی تنها محصوالت را در برابر عوامل خارجی مانند آب ،هوا و آفات محافظت
می کند .مزارع کانتینری نیز مانند مزارع عمودی و گلخانه های تجاری با تکنولوژی پیشرفته،
نمونه هایی از  CEAهستند .مزرعه کانتینری معموالً شامل سیستمی مشابه کشاورزی
عمودی است که در داخل یک کانتینر حمل و نقل ایجاد می شود .از مزایای قرار دادن یک
مزرعه در یک کانتینر به جای یک ساختمان ،اینست که قابل حمل بوده و می توان آن را در
فضایی مانند پارکینگ ها یا زمین های کشاورزی قرار داد.
مزرعه کانتینری از آنجا که بعنوان یک ساختار موقتی طبقه بندی می شود ،می تواند برای
کسانی که زمین های کشاورزی خود را اجاره می کنند انتخاب مناسبی باشد و امکان بهره
برداری از آن در هر زمین مسطحی که به برق ،آب و اینترنت دسترسی داشته باشد ،وجود
دارد و می تواند در موقعیتها و شرایط مختلف قرار گیرد.
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خدمت به جوامع بزرگ یا کوچک
همزمان با افزایش سهولت در امر حمل و نقل ،مزارع کانتینری نیز می توانند به راحتی و در هر
زمان که مورد نیاز باشند در محل مستقر شوند .به عنوان مثال این مزارع می توانند برای پروژه
های تحقیقاتی و یا اجتماعی بدون اینکه نیاز به ساخت یک مرکز دائمی وجود داشته باشد ،مورد
استفاده قرار گیرند .می توان از چندین کانتینر برای ایجاد یک مرکز بزرگتر استفاده کرد و مشاغل
مختلفی را در آنها ایجاد کرد .عالوه بر این می توان این مزارع را در پارک ها در کنار مغازه ها ،کافه
ها و رستوران های مستقل قرار داد تا محصوالت تازه مورد نیاز این مشاغل را تأمین نمایند.
بنابراین ،مزارع کانتینری این امکان را دارند که در شبکه های تامین مواد غذایی نقش مثبتی ایفا
کنند و با کاهش وابستگی به محصوالت وارداتی ،امنیت غذایی محلی را تقویت نمایند .همچنین با
قرار دادن کانتینرها در نقاط اصلی یک منطقه ،ضایعات غذایی و همچنین میزان کربن ناشی از
حمل و نقل مواد غذایی نیز کاهش می یابد.
مزرعه کانتینریDROP & GROW
در مزارع کانتینری  LettUs Growاز روش ایروپونیک به جای روش هیدروپونیک که در اغلب
مزارع کانتیری رایج است ،برای بهینه سازی سالمت محصوالت و افزایش میزان رشد استفاده می
شود .این روش یک سیستم بدون خاک است که از یک مه غنی از مواد مغذی برای آبیاری
محصوالت استفاده می کند و باعث افزایش سطح اکسیژن و ایجاد سیستم ریشه ای سالم برای گیاه
می شود.
به نظر می رسد کشاورزی شهری ،فن آوری های جدید و تغذیه جوامع محلی موضوعی است که
نیاز به توجه بیشتر داشته و مزارع کانتینری و کشاورزی عمودی فرصتی است که می بایست از آن
به نحو موثر استفاده نمود.
منبع
=https://www.hortibiz.com/news/?tx_news_pi1%5Bnews%5D=40824&cHash
b129604ba2cb68dd7563cb771a22518f
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مصاحبه با تولید کننده موفق گیاهان آپارتمانی
خانم مهندس فهیمه ضیاییان
لطفاً خودتان را معرفی نمایید:
با سالم خدمت اساتید ،همکاران و دوستان عزیز وآرزوی روزهایی خوش در این شرایط نفس گیر
تولید.
فهیمه ضیاییان هستم ،کارشناس ارشد گیاهان زینتی و درحال حاضر در زمینه تولید گیاهان
زینتی آپارتمانی فعالیت می کنم.
آیا رشته تحصیلی شما کشاورزی است؟
بله
در چه زمینه ای فعالیت می کنید و چند هکتار زمین دارید و روش آبیاری از چه طریقی
هست؟
تولیدگیاهان آپارتمانی .فضای کلی تولید 4000 ،مترمربع است که 1700متر آن تحت پوشش
گلخانه و بقیه برای تولیدگیاهان فضای باز در شش ماهه اول سال استفاده می شود.
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تا بحال شکست خورده اید؟ چه راه های خالقانه ای را امتحان کرده اید که تضمین کننده
سالمت و پیشرفت کارتان باشد؟
شکست که البته درهمه کارهاهست.
من هم شکستهای کوچکی روتجربه کردم والبته همیشه ازهرکدوم تجربه های بزرگی بدست
آوردم،چه درزمینه چگونگی تولید،چه درزمینه چگونگی ارائه و بازاریابی.
توجه به کار افراد با سابقه تر از خودم همیشه من رو به بهترینها رهنمون شده و البته مطالعه
درزمینه های مختلف کاری.
در حال حاضر مهمترین مشکل/دغدغه ای که در کسب و کارتان با آن درگیر هستید
چیست؟
متأسفانه بدلیل نوسانات شدید نهاده ها ،برنامه ریزی برای تولید و قیمت تمام شده ،تأمین نهاده ها
با قیمت مناسب و هزاران مشکل دیگه افقی نامعلوم و نامطمئن درجلو روی ماگذاشته و تردید از
اینکه آیا ادامه این مسیر ،میسر و قابل توجیه خواهد بود!؟
چه توانائی و قابلیتی در شما باعث موفقیتتان شده است؟
امیدوارم بیان این مطالب حمل برخودستایی نباشه اما صفتی که دوستان و همکاران نزدیک من
گاهی بیان میکنند اینکه ازهیچ کاری روی گردان نیستم به هرقیمتی شده مسیر رو برای رسیدن
به هدفم بازمی کنم و بدلیل اینکه عاشق کارم و رشته ام هستم واقعا در این زمینه خستگی
ناپذیرم.
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آیا از نتیجه کار خود در جهات مختلف مادی و معنوی ،راضی هستید؟
فعالبنظرم برای مسائل مادی که خیلی زوده راضی باشم چون هنوز در ابتدای کارهستم اما ازلحاظ
معنوی بشدت راضی هستم و بدون هیچ مبالغه ،لبخندرضایت مشتری بزرگترین دستاورد من در
این سالها بوده.
برای خوانندگان این مصاحبه چه توصیه ای دارید؟
البته که کوچکتراز آنم که توصیه کنم اما بنظرم حتما حتمادرزمینه ای فعالیت داشته باشند که
عاشقانه دوستش دارن ،چون رعایت همین یک نکته باعث میشه که خستگی ناپذیر و با لذتی
عمیق کارشون روپیش ببرن و همین برای رسیدن به موفقیت کافیه.
ازهیچ مانعی برسر راهشون نهراسند،که برداشتن این موانع لذتی وصف ناپذیر در پی داره و انسان
رو برای ادامه راه مصمم ترمیکنه.
آرزو می کنم روزی برسه که بی دغدغه نوسان قیمتها و کمبود نهاده ها و هزاران مشکل فعلی،
درفضایی امن و تحت حمایت وکنترل تنها هدفمون تولید بیشتر و باکیفیت ترباشه و البته عرضه
ای درخور شأن دوستداران گل وگیاه.
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سرای نوآوری کشت و تجاری سازی گیاهان زینتی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
معرفی سرای نوآوری
شهرک گلخانهی فرهیختگان دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان سال  1395بهعنوان نخستین و
بزرگترین شهرک گلخانهای کاکتوس شمال ایران به وسعت  5هکتار با  37گلخانه سرپوشیده
به وسعت  30هزار متر مربع کار خود را آغاز و در سال  1398مجوز سرای نوآوری کشت و
تجاریسازی گیاهان زینتی را از سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی کسب کرد.
مأموریت سرای نوآوری کشت و تجاریسازی گیاهان زینتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرگان
در سه بخش توسعه شهرک گلخانهای فرهیختگان بهعنوان یکی از اجزای اقتصادی بازار فناوری
استان گلستان ،ایجاد شتابدهنده تخصصی در راستای مأموریت سرای نوآوری کشت و
تجاریسازی گیاهان زینتی ،افزایش رشد هستهها ،واحدهای فناور ،شرکتهای دانشبنیان و
حمایت از استارتآپها و ایجاد فرآیند تشکیل تیمهای دانشجویی برای ورود به سرا و ایجاد
سامانهای قوی بهمنظور ثبت ایدهها ،طرحهای نو ،خلّاقانه و اشتغال در راستای سیاستهای
مهارتافزایی و کارآفرینی دانشگاه نسل سوم .تعریف شد.
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سرای نوآوری کشت و تجاریسازی گیاهان زینتی یک نهاد اجتماعی است که از طریق
ایجاد شبکه نوآوری شامل آموزشهای فناوری ،خلّاقیت و مدارس کسب و کار ،مراکز
نوآوری ،شتابدهندهها ،مراکز رشد ،پارک علم و فناوری و بهرهگیری از زیرساختهای
آزمایشگاهی ،کارگاهی ،تحقیقاتی و زیرساختهای تجاریسازی با تمرکز بر یک حوزه
فناورانه منجر به پیشرفت جامعه میشود.
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عضویت در انجمن علمی 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:
• قرار گرفتن در جریان اخبار علمی از طریق خبرنامه انجمن .
• استفاده از تخفیف ویژه برای شرکت در کنفرانسها و گردهمایی های علمی انجمن و تبلیغات
در خبرنامه و سایت انجمن
• 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.
• 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:
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.
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.
ن -عضویت افتخاری
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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و -اعضای مؤسساتی ( حقوقی)
تبصره  :1افرادی که دارای درجه کارشناسی در یکی از رشتههای مذکور در بند  6-1می باشند با
تصویب هیات مدیره می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآیند.
تبصره  :2اعضای موسساتی ،به مثابه عضو وابسته انجمن محسوب می شوند.
ماده  :۷هر یک از اعضا ساالنه مبلغی را که میزان آن توسط مجمع عمومی تعیین میگردد ،به عنوان
حق عضویت پرداخت خواهد کرد.
عضویت در یکی از موارد زیر خاتمه می یابد:
استعفای کتبی
عدم پرداخت حق عضویت ساالنه
متقاضیان حقیقی عضویت در انجمن گل و گیاهان زینتی ایران میتوانند با مراجعه به قسمت عضویت وب
سایت انجمن با تکمیل پرسشنامه الکترونیکی عضویت به عضویت انجمن گل و گیاهان زینتی ایران در
آیند .الزم به ذکر است امکان پرداخت مبلغ حق عضویت ساالنه پس از تکمیل پرسشنامه و در هنگام ورود
به سیستم عضویت الکترونیکی انجمن از طریق هر یک از کارتهای بانکی عضو شبکه شتاب میسر است.
درصورتی که عالقه مند به ثبت نام به شیوه سنتی (مراجعه حضوری به بانک) می باشید ،میتوانید حق
عضویت را به حساب بانک تجارت به شماره  94333113به نام انجمن گل و گیاهان زینتی ایران واریز
واسکن اصل فیش واریزی را به همراه نام ونام خانوادگی و شماره ملی به ایمیل انجمن گل و گیاهان
زینتی ایران ارسال فرمایید.
میزان حق عضویت اعضاء :
دانشجویی  150000ریال (معادل  15هزار تومان)
اعضای پیوسته و وابسته  300000ریال (معادل  30هزار تومان)
شرکتها و اعضای موسساتی  1500000هزار ریال (معادل  150هزار تومان) الزم به ذکر است مبالغ
حق عضویت تا پایان سال جاری می باشد و در سال جدید نرخهای جدید اعالم می گردد.
شماره حساب انجمن 94333113 :
شماره حساب شبا انجمن IR680180000000000094333113 :
٭ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت  www.isop.irمراجعه نمایید.
٭ مدت عضویت یکساله می باشد و جهت تمدید نیاز به پرداخت حق عضویت بر اساس مبلغ تعیین
شده در هر سال می باشد.

18

ماهنامه خبری انجمن گل وگیاهان زینتی ایران
شماره  ،52فروردین و اردیبهشت 1400

دعوت به همکاری

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 هایاقتصادی ،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 الکترونیکیذکر 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.

19

ماهنامه خبری انجمن گل وگیاهان زینتی ایران
شماره  ،52فروردین و اردیبهشت 1400

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:

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

20

ماهنامه خبری انجمن گل وگیاهان زینتی ایران
شماره  ،52فروردین و اردیبهشت 1400

تعرفه آگهی در خبرنامه الکتر ونیکی انجمن
کلیه سازمانها  ،شرکتها 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.
جدول تعرفه اگهی

جدول تخفیف آگهی

ابعاد

مبلغ

سه ماه متوالی

 10درصد

تمام
صفحه()18*24

ده میلیون ریال

 4ماه متوالی

 15درصد

½ صفحه()12*18

پنج میلیون
ریال

 6ماه متوالی

 20درصد

شرکتها و افراد حقیقی و حقوقی عضو انجمن از  %25تخفیف برخوردار خواهند شد.
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صاحب امتیاز :انجمن گل و گیاهان زینتی ایران
مدیر مسئول :دکتر پژمان آزادی
سردبیر :دکتر لیال سمیعی
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شماره پنجاه و دوم ،فروردین و اردیبهشت 1400

نشانی :کرج ،جاده محمدشهر ،خیابان همت ،مرکز آموزش عالی
امام خمینی (ره) ،دبیرخانه انجمن علمی گل و گیاهان زینتی
ایران
تلفن09108728911 :

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