جذيل زماوبىذی
ايلیه َمایش ملی گیاَان داريیی ،کارآفریىی ي تجاریسازی (تاریخ  91آبان )9011

https://www.skyroom.online/ch/jirooftuniweb/mpec
اعضای پىل :دکتر محمذ باقر رضایی ،دکتر يلی الٍ مظفریان ،دکتر سیذ حمسٌ حسیىی ،دکتر فرشتٍ عستی ي دکتر
عبذالٍ رمضاوی
وشست صبح ريز  91آبان 9011

9
ردیف

زمان

بروامٍ

سخىران

1

08:00 - 08:03
08:03 - 08:05

تالٍت آیبتی اص قشآى کشین

-

سشٍد هلی

-

3

08:05 - 08:12

سخٌشاًی سئیس داًطگبُ

دکتش هشتضی هختبسی

4

08:14 - 08:21

سخٌشاًی هعبٍى آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطگبُ

دکتش حسیي ضکفتِ

5

08:23 - 08:30

سخٌشاًی سئیس ّوبیص

دکتش هحوذببقش سضبیی

6

08:31 - 08:36

گضاسش دبیش علوی ّوبیص

دکتش فشضتِ عضتی

7

08:37 - 08:42

تیضس داًطگبُ جیشفت

08:43 - 09:28

سخٌشاى کلیذی :دکتش هحوذببقش سضبیی
عٌَاى :گیبّبى داسٍیی استشاتژیک کطَس ٍ کبسآفشیٌی

2

8
9
10

دکتش هحوذ ببقش
سضبیی

ببصدیذ اص پَستش (گشٍُ کطبٍسصی ٍ هٌببع طبیعی)

09:29 - 09:59
10:04 - 10:24

سخٌشاى کلیذی :دکتش حسیي آرسًیًَذ
عٌَاى :گیبّبى داسٍیی ،فشصت ّب ٍ چبلص ّب

دکتش حسیي آرسًیًَذ

10:29 - 10:39

عٌَاى سخٌشاًیً :بًَکبهپَصیت جذیذ بش پبیِ گیبُ استبشق بِ عٌَاى الیِ اًتقبل دٌّذُ ی
حفشُ دس سلَل خَسضیذی پشٍسکبیتی

فبئضُ اسجوٌذ عسکشی

12

10:41 - 10:51

ًوبیٌذُ ضشکت الیوي

هٌْذس طبّشی

13

10:52 - 11:02

ًوبیٌذُ ضشکت ّلسب

دکتش ًجوِ غالهی

14

11:02 - 11:32

ببصدیذ اص پَستش (گشٍُ کطبٍسصی ٍ هٌببع طبیعی)

11

وشست عصر ريز  91آبان 9011
1
2
3
4

13:00 - 13:45

سخٌشاى کلیذی :دکتش فبطوِ سفیذکي
عٌَاى :استخشاج ٍ ضٌبسبیی هَاد هَثشُ گیبّبى داسٍیی ٍ هعطش ایشاى

13:50 - 14:05

عٌَاى سخٌشاًی :اسصیببی فعبلیت ضذ هیکشٍبی ،ضذ سل ٍ سویت سلَلی دُ عصبسُ گیبّی
استبى خشاسبى سضَی

5
14:47 - 15:02

هشضیِ اسوعیل صادُ
کبضی

عٌَاى سخٌشاًی :اّویت گیبّبى داسٍیی دس بْبَد تَلیذات آبضی پشٍسی

دکتش هحوذ حسیي
خبًجبًی

سخٌشاًی بشسسی تغییشات پشٍتئیي کل ٍ فعبلیت آًضینّبی آًتیاکسیذاًی خطخبش کبیش
)(Papaver bracteatum Lindl.تحت تیوبس سبلیسیلیک اسیذ ٍ هتیل جبسوًَبت

یَسف حکیوی

سخٌشاًی بشسسی اثشات ضذ هیکشٍبی ٍ ضذ سشطبًی ًبًَرسات ًقشُ سٌتض ضذُ تَسط عصبسُ
گیبُ داسٍئی بببًَِ گبٍی ) (Tanacetum partheniumبش سٍی سلَلّبی سشطبًی
هختلف ()Hela ٍMCF-7 , A549

دکتش ضبٌن ضوبعی

14:10 - 14:25
14:30 - 14:42

دکتش فبطوِ سفیذکي

آدسس ٍة سبیتmpec.ujiroft.ac.ir :
ضوبسُ توبس دبیشخبًِ ّوبیص11009986212 :

جذيل زماوبىذی
ايلیه َمایش ملی گیاَان داريیی ،کارآفریىی ي تجاریسازی (تاریخ  01آبان )9011

https://www.skyroom.online/ch/jirooftuniweb/mpec
اعضای پىل :دکتر محمذ باقر رضایی ،دکتر يلی الٍ مظفریان ،دکتر سیذ حمسٌ حسیىی ،دکتر فرشتٍ عستی ي دکتر
عبذالٍ رمضاوی

وشست صبح ريز  01آبان 9011
سخىران

ردیف

زمان

بروامٍ

1

08:30 - 08:33

تالٍت آیبتی اص قشآى کشین

-

2

08:35 - 08:40

تیضس داًطگبُ جیشفت

-

3

08:42 - 08:45

تیضس ضشکت ّلسب

-

4

08:45 - 09:45

سخىران کلیذی :دکتش ٍلی اهلل هظفشیبى

دکتش ٍلی اهلل هظفشیبى

عٌَاى :گیبّبى داسٍیی ٍ هعطش استبى کشهبى
5

09:50 - 10:20

سخىران کلیذی :هٌْذس هحوذ علی طْوبسبی
عٌَاى :آیٌذُ ًگبسی گیبّبى داسٍیی ایشاى

هٌْذس هحوذ علی
طْوبسبی

6

10:25 - 10:37

عىًان سخىراوی :هعشفی گیبّبى داسٍیی هٌطقِ الس آبسش دس استبى
هبصًذساى

هعصَهِ سحیوی دُ چشاغی

7

10:40 - 10:55

عىًان سخىراوی :هطبلعِ هیضاى ٍ اجضای اسبًس ٍ خصَصیبت جَاًِصًی

صّشا عضیضی داغیبى

گیبُ داسٍیی صًیبى تَدُ صاّذاى)(Trachyspermum ammi L.
8

11:00 - 11:03

تیضس ضشکت الیوي

-

9

11:03 - 11:18

عىًان سخىراوی :تبثیش تغزیِ بب گیبّبى داسٍیی بش تخویش هیکشٍبی دس

دکتش اهیش هَسبیی

10

11:23 - 11:53

1

13:30 – 14:00

دستگبُ گَاسش ًطخَاسکٌٌذگبى :بب تبکیذ بش تَلیذ هتبى ٍ اسیذّبی چشة
فشاس
ببصدیذ اص پَستش (گشٍُ علَم پبیِ  -داسٍسبصی ٍ پضضکی -کبسآفشیٌی ٍ تجبسی سبصی)

وشست عصر ريز  01آبان 9011
سخىران کلیذی :دکتش ابَالفضل ضبکشی

دکتش ابَالفضل ضبکشی

عىًان :اًذٍفیت ّبی گیبّی :گٌجیٌِ تشکیببت داسٍیی
2

14:05 – 14:35

سخىران کلیذی :دکتش هْذی عیبسی
عٌَاى :سًگ ّبی طبیعی ،اّویت ٍ تجبسی سبصی .هطبلعِ هَسدی صعفشاى

دکتش هْذی عیبسی

3

14:40 – 14:47

سخٌشاًی دبیش اجشایی

دکتش سیذ حوضء حسیٌی

4

14:49 – 15:30

جوع بٌذی (پَستش بشتش) ٍ اختتبهیِ

-

آدسس ٍة سبیتmpec.ujiroft.ac.ir :
ضوبسُ توبس دبیشخبًِ ّوبیص11009986212 :

