
 ارکیداهی دارویی و زینتی المللی نیببندی اولیه کنفرانس  ربانهم زمان

 0011خرداد ماه  62چهارشنبه صبح  - افتتاحیه

 زمان مذت )دقیقه( ه دهنذهارائ عنوان

 3:803 - 3:804 4 دبیشخاوٍ کىفشاوس قشائت قشآن 

 3:804 - 3:803 2 کىفشاوس شخاوٍیدب ملی سشيد

 3:803 - 3:843 4 کىفشاوس شخاوٍیدب کلیپ معشفی کىفشاوس

 3:843 - 3:883 03 دکتش سحمت طادقی کشدستان  سیاست داوشگاٌ خیشمقذم

 3:883 - 31803 08 علی طُماسبیمُىذس محمذ (يصاست کشايسصی )معايوت باغباوی اسبق معايوت طىایع سيستایی يصاست کشايسصیسخىشاوی 

 31803 - 31803 08 محمذ باقش سضاییدکتش  خیش مقذم سیاست اوجمه گیاَان داسيیی

 31803 - 31883 08 مظفشیان اهلل یيلدکتش  (مشاتع ي آبخیضداسی کشًسجىگل َا، ساصمان )متخظض سیستماتیک گیاَی سخىشاوی 

 31883 - 03833 03 کىفشاوس شخاوٍیدب استان کشدستان یمعشف پیکل

 03833 – 03803 03 مُىذس خالذ جعفشی مىابع اوساوی استاوذاسی کشدستان هیتأممعايوت اقتظادی ي 

 03803 - 03808 8 مظفشی اکبش یعلدکتش  دبیش علمی َمایش

 03808 - 03823 8 کىفشاوس شخاوٍیدب دس ایشان َای اسکیذ معشفی بشخی اص گًوٍ کلیپ

 0011خرداد ماه  62چهارشنبه  صبح -های روز اول کنفرانس سخنرانی

 زمان مذت )دقیقه( ه دهنذهارائ عنوان

ي  ستیَمض شیغ یصو جًاوٍمختلف بش  یآل باتیي تشک ذساتیمىابع کشبًَ شیتأث

 Dactylorihza umbrosa پسىذٍ یساثعلب  یَا تکامل پشيتًکًسم
 00833 - 00803 03 شیشیه مشادی

 ضیبش اساس آوال Acianthinae لٍیقب شیدس ص Corybasجىس  یکیستماتیس تیمًقع

 یمالض شٌیدس جض matk یَا یتًال
 00803 - 02833 03 شُال حسیىی

 02833 - 02803 03 سعیذٌ سستمی باالن یتىش اسمض ماسیت شیبا پ Dactylorhiza umbrosa یا شٍیدسين ش ییصا القاء غذٌ

 03 00833 - 02803  (https://conf.uok.ac.ir/orchid400/commite?Lang=fa) پًستشاسائٍ 

 0011خرداد ماه  62چهارشنبه  بعذازظهر -ی روز اول کنفرانسها یسخنران

 زمان مذت )دقیقه( ه دهنذهارائ عنوان

 04833 - 04803 03 یىیمحمذاماسعذ  طمغ ثعلب یي عملکشد ییایمیکًشیضیبش خًاص ف یمشيس

A Review on In vitro Asymbiotic Seed Germination of the Orchid Flowers 04803 - 08833 03 حسیه پیشی 

 08833 - 08803 03 مژگان فتاحی (Orchis mascula) غیش َمضیست دس ثعلب اسغًاوی یصو جًاوٍبش  مؤثشبشسسی عًامل 

 08803 - 03833 03 مُذی سضایی دس پس اص بشداشت اسکیذٌ دوذسيبیًم َا یفىايسمشيسی بش کاسبشد بشخی 

 03833 - 03803 03 َمایًن فشَمىذ یىتیص یباغباو یبشا شانیا یذَایاص اسک یبشخ یَا لیپتاوس

شذٌ ثعلب  شٌیرخ یمظىًع یبزسَا یصو دسطذ جًاوٍمختلف وًس بش  یَا فیطاثش 

 (Epipactis veratrifolia) یمعمًل یخشبق
 03803 - 01833 03 صَشا مُذيی

 

  


