سومین کنگره قارچ شناسی ایران
 4-6شهریور  ،6936دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

مراسم افتتاحیه

صهبى

شنبه  -60/40/40تاالر مولوی

88:08-88:45

تالٍت قشآى کشین ٍ پخؾ ػشٍد هلی

88:45-89:48

ػخٌشاًی هؼئَلیي

89:48-08:88

پخؾ کلیپ هعشفی داًـگبُ ٍ اػتبى کشدػتبى

08:88-00:88

پزیشایی
شنبه -60/40/40تاالر فردوسی

ّیئت سئیؼِ :دکتش ضیبالذیي ثٌی ّبؿوی -دکتش قشثبًعلی حجبسٍد -دکتش ثْشام ؿشیف ًجی
بیماریهای قارچی -بخش 1

صهبى

ػخٌشاى

00:88-00:45

سحین هْشاثی

00:45-0::85

ؿیشاحوذ ػبساًی

0::85-0:::5

ػوبًِ ثـیشی

0:::5-0::45

هَػی ًجفی ًیب

عٌَاى
حولِ ٍ دفبع دس تقبثل پبتَطىّبی قبسچی ثب هیضثبى
تـذیذ ثیبى طى ؿجِتبیًَیي دس آساثیذٍپؼیغ ٍ ایجبد هقبٍهت ثِ ٍ Botrytis cinerea
Fusarium matthiolae f. sp. oxysporum

ثشسػی هقذهبتی ًـبًِّبی ثیوبسی ٍ قبسچّبی هشتجط ثب صٍال دسختبى ثلَط دس جٌگل-
ّبی صاگشع ؿوبلی ٍ هشکضی
ًقؾ ًوبتذ سیـِ ،فیتَفتَسا ٍ ثشّوکٌؾ آًْب دس ثشٍص صٍال ًبگْبًی هشکجبت دس جٌَة
اػتبى کشهبى
ًوبص ٍ ًبّبس

0::45-04:08

شنبه  -60/40/40تاالر فردوسی

ّیئت سئیؼِ :دکتش هحوذ جَاى ًیکخَاُ -دکتش سحین هْشاثی -دکتش هَػی ًجفی ًیب
بیماریهای قارچی -بخش 2

صهبى

ػخٌشاى

عٌَاى

04:08-05:05

ػیذ قبػن حؼیٌی ػبلکذُ

کبسثشد اهیکغّب دس ثیَلَطی قبسچْب

05:05-05:05

ثْشام ؿشیف ًجی

05:05-05:55

حویذ هحوذی

05:55-06:05

صذیقِ خذادادی پَس آسپٌبّی

ؿٌبػبیی هَسفَلَطیکی ٍ هَلکَلی گًَِ هشکت  Paecilomyces variotiiسٍی کبج
ٍ ػشٍ دس ایشاى
قبسچ ّبی ثیوبسگش ؿبخِ ٍ تٌِ ثش سٍی دسختبى جٌگلی دس اػتبى گیالى (ؿوبل ایشاى(
سدیبثی ٍ ػٌجؾ تَلیذ ػیذسٍفَس دس چٌذ ػَیِ اص گًَِّبی Trichoderma

06:05-06:45

پزیشایی

06:45-07:45

اسائِ پَػتش

صهبى

شنبه 60/40/40

07:45-09:05

مجمع عمًمی (تاالر فرديسی)

09:05-:8:88

جلسه با ومایىدگان استاوی اوجمه (تاالر فرديسی)

:8:88-:0:88

شام

:0:88-:0:88

بازدید از خاوه کرد ي مًسیقی محلی
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تنوع زیستی و سیستماتیک -بخش 1

یکشنبه  -60/40/40تاالر فردوسی

ّیئت سئیؼِ :دکتش سػَل صاسع -دکتش ثیتب عؼگشی -دکتش حویذ هحوذی
عٌَاى

صهبى

ػخٌشاى

8:08-89:05

هحوذ جَاى ًیکخَاُ

89:05-89:05

ػیذ اکجش خذاپشػت

89:05-89:55

صیٌت حیذسیبى

گضاسؽ گًَِّبی جذیذی اص  Pyrenophora ٍ Exserohilumثشای هیکَثیَتبی ایشاى

89:55-08:05

الْبم اهیش دّی

هطبلعِ جٌغ  ٍ Phomaثشخی آسایِّبی ٍاثؼتِ ثِ آى دس ایشاى

ّیجشیذاػیَى ثِ عٌَاى اثضاسی دس تحَل قبسچّب
تـخیص هَلکَلی ثشخی اص گًَِّبی آًبهَسفیک عبهل ػفیذکّبی پَدسی ()Erysiphales
دس اػتبى گیالى ،ایشاى

پزیشایی

08:05-00:88
تنوع زیستی و سیستماتیک -بخش 2

یکشنبه  -60/40/40تاالر فردوسی

ّیئت سئیؼِ :دکتش جعفش اسؿبد -دکتش ػیذ اکجش خذاپشػت -دکتش هْذی اسصًلَ
عٌَاى

صهبى

ػخٌشاى

00:88-00:45

سػَل صاسع

پیـشفتّبی تبکؼًََهی قبسچّب ٍ اثش آى ثش کٌتشل ثیَلَطیکی :هثبلی اص جٌغ ٍستیؼیلیَم

00:45-0::85

ثیتب عؼگشی

هعشفی پشٍطُ هلی رخبیش طًتیکی قبسچّب ٍ ؿجِ قبسچّبی ایشاى

0::85-0:::5

ػیوب خذایی

تٌَع گًَِای  ٍ Phomaجٌغّبی ٍاثؼتِ دس اػتبى آرسثبیجبى ؿشقی

0:::5-0::45

فبطوِ ػلوبًیًظاد

فیلَطًی ّفت آسایِی جذیذ پیتیَهی اص ایشاى
ًوبص ٍ ًبّبس

0::45-04:08

یکشنبه  -60/40/40تاالر فردوسی

ّیئت سئیؼِ :دکتش سحین اػالهی صادُ -دکتش عجبع هحوذی -دکتش هشاحن آؿٌگشف
قارچهای دارویی ،صنعتی و خوراکی

صهبى

ػخٌشاى

04:08-05:05

هشاحن آؿٌگشف

05:05-05:05

پشیؼب سحیوی توٌذگبًی

05:05-05:55

ًفیؼِ جبٍیذاى

05:55-06:05

حویشا هیشصایی

عٌَاى
هخوشّب :کبتبلیؼتّبی هجتٌی ثش ؿیوی ػجض دس ٍاکٌؾّبی صیؼت تجذیلی
جذاػبصی

ٍ

ؿٌبػبیی

تَالیّبی

جذیذ

اص

پپتبیجَلّبی

آًتی

ثیَتیک

 trichobrachins ٍ trichotoxins A-50اص ٍ Trichoderma asperellum
 T. longibrachiatumثب اػتفبدُ اص on-line liquid chromatography–electrospray
ionization mass spectrometry

تبثیش پَؿؾ طل کتیشا ٍ عصبسُی گیبُ چبی تشؽ ثش خصَصیبت پغ اص ثشداؿت ٍ
ثیَؿیویبیی قبسچ دکوِای ػفیذ ()Agaricus bisporus
گضاسؽ جذیذی اص  Aureobasidium pullulansثب قبثلیت تَلیذ ثبالی پَلَالى دس ایشاى

06:05-07:88

پزیشایی

07:88-08:88

اسائِ پَػتش

صهبى

یکشنبه 60/40/40

08:88-:8:88

هیضگشد ثشسػی هؼبئل ٍ هـکالت صٌعت قبسچ خَساکی ٍ داسٍیی دس ایشاى (تاالر فرديسی)

:8:88-:0:88

ؿبم

:0:88-:0:88

صشف چبی ٍ قَُْ دس هحَطِ ثبص داًـگبُ (دیاری گًالن)

2

سومین کنگره قارچ شناسی ایران
 4-6شهریور  ،6936دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران

دوشنبه  -60/40/40تاالر فردوسی
گلسنگها و انذوفیتها

ّیئت سئیؼِ :دکتش هصطفی دسٍیؾ ًیب -دکتش هحوذ ػْشاثی -دکتش احوذ عجبػی هقذم
صهبى

ػخٌشاى

88:08-9:05

هحوذ ػْشاثی

89:05-89:05

هحوذ علی تبجیک قٌجشی

89:05-89:55

هعصَهِ حبتنصادُ

89:55-08:05

هعصَهِ غالهی

08:05-00:88

عٌَاى
فلَس گلؼٌگّبی ایشاى :هشٍسی ثش گزؿتِ ،حبل ٍ ٍضعیت احتوبلی آیٌذُ
هعشفی گًَِّبی جذیذی اص قبسچّبی اًذٍفیت سیـِ گیبّبى یکؼبلِ دس ایشاى
جذاػبصی ٍ ؿٌبػبیی قبسچّبی اًذٍفیت چْبسگًَِ گیبُ ثبثًَِ دس اػتبى گلؼتبى
جذاػبصی ٍ ؿٌبػبیی گًَِّبی  Penicillium ٍ Aspergillusاًذٍفیت اص گیبّبى تیشُ گٌذهیبى
اسائِ پَػتش
پزیشایی

مراسم اختتاحیه

صهبى

دوشنبه -60/40/40تاالر مولوی
تالٍت قشآى کشین ٍ پخؾ ػشٍد هلی
ػخٌشاًی دثیش اجشایی کٌگشُ

00:88-00:88

تجلیل اص پَػتشّبی ثشتش ٍ حبهیبى
ثیبًیِ
هَػیقی هحلی
ًوبص ٍ ًبّبس

کارگاههای آموزشی

صهبى

دوشنبه -60/40/40دانشکذه کشاورزی

04:88-07:88

کبسگبُ آؿٌبیی ثب ثبصیذیَهیؼت ّبی هبکشٍػکَپی ایشاى

07:88-:8:88

کبسگبُ آؿٌبیی ثب تٌَع صیؼتی گلؼٌگ ّبی ایشاى
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