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  بسمه تعالیبسمه تعالی

  کشت بافت گیاهیکشت بافت گیاهی  سمپوزیوم ملیسمپوزیوم ملی

 وزارت جهاد کشاورزی و ،با همکاری کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری 

 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
 برگزار خواهد شد. 1398 ماهتیر 26 در تاریخ 

 

ی وری هات فناوری کشاورزی و استفاده از فنابا استعانت از پروردگار و در راستای اهداف سند ملی  در حوزه زیس

لمی و عدرصد باغات و جنگل ها و مراتع کشور و تولید بذور هیبریدی، معاونت  30کشت بافت و ریز ازدیادی جهت احیای 

ملی  در پژوهشگاه 1398تیرماه   26فناوری ریاست جمهوری در نظر دارد سمپوزیم ملی کشت بافت گیاهی را  در تاریخ 

 ی ژنتیک و زیست فناوری با محورهای ذیل برگزار می نماید.مهندس

 محورهای سمپوزیوم:

 حوزه های نوین کشت بافت گیاهی 

 تامین هسته های اولیه 

 چالش ها و موانع تولید 

 تضمین کیفیت، برندسازی و فروش 

 صدور مجوز و احداث مراکز کشت بافت 

 نظارت بر تولید از مرکز کشت بافت تا باغدار 

 در حمایت و راهبردهای اجرایی نقش دولت 

 

با توجه به اهمیت و گسترش کشت درون شیشه ای در باغبانی، کشاورزی و جنگلداری و نقش سازنده آن در 

 شود.اس میحسانیاز به ایجاد زیر ساخت های مرتبط با این حوزه بیش از پیش  توسعه پایدار اقتصادی کشور

  حوزه این در تسهیالت دریافت و مجوز صدور بافتی شتک های شرکت گسترش جهت ساختاری موانع وجود

 در ها شرکت است شده موجب نیز اقتصادی های تحریم بین این در. است نموده روبرو فراوان مشکالت با را

 زیست توسعه ستاد کشاورزی کارگروه سازنده نقش به عنایت با. شوند روبرو مشکل با مواد تامین و تهیه

 و تخصصی نشست تشکیل با کارگروه این خصوصی های شرکت و دولتی مراکز بین لتعام ایجاد در فناوری

زمینه را  ،دعوت از مسئولین مرتبط با این حوزه و شرکت های کشت بافتی ضمن ایجاد محیطی صمیمی
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برای رفع معضالت مذکور فراهم نماید و نقش سازنده در شرایط تحریم با بازار سازی محصوالت کشت بافت 

 .یفا نمایدگیاهی ا

  :سخنرانان سمپوزیوم

 مسئول کشت بافت کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری و دبیر علمی سمپوزیوم : دکتر پژمان آزادی

 مسئول آموزش کارگروه کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری و دبیر اجرایی سمپوزیوم: مهندس مصطفی برغمدی 

 یقات ثبت و گواهی بذر و نهال کشوررییس موسسه تحق :دکتر محمد حسین عصاره

 رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی: دکتر داراب حسنی

 معاون تحقیقات کنترل و گواهی نهال موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر ونهال: دکتر عبدالرضا کاوند 

Dr. Luigi Catalano: رئیس مرکز تولید نهال گواهی شده ایتالیا 

 مهندس علی امیر آل محمد: رئیس گروه امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزی

 : کارشناس نهال و بهبود ارقام امور باغبانی وزارت جهاد کشاورزیمهندس صغری خوشکام 

 دکتر ایرج رستگار: مدیرعامل مرکز بیوتکنولوژی رستگار 

 ) شمس(شبکه محصول سالمدکتر سید محمود رضا شایسته: مجری 

 مریم جعفرخانی کرمانی: عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایراندکتر 

 نماینده نهالستان ها -مجتبی حسینی  

 نماینده اتحادیه باغداران

 نماینده سازمان حفظ نباتات کشور

 

 هزینه ثبت نام

 : با پذیرایی

 هزار تومان 45

 :با ناهار و پذیرایی

 هزار تومان 60
 

 

 رهظرفیت پذیرش دو

 نفر 250
 

  مهلت ثبت نام

 1398تیر ماه  20
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حصیلی و تی، وضعیت می توانند نام و نام خانوادگسمپوزیوم عالقمندان جهت پیش ثبت نام و اطمینان از ظرفیت خالی  یش ثبت نام:پ

ریق از ط 09358004125یا شماره همراه  barghamadi.nigeb@gmail.com شماره تماس خود را به نشانی پست الکترونیکی

  .ارسال نمایند تا فرم ثبت نام و اطالعات تکمیلی برای آنها ارسال شودو واتساپ  تلگرام 

اره یمیل یا شمن به اآارسال تصویر از فیش واریزی به شماره حساب یا کارت مندرج در فرم ثبت نام و تکمیل اطالعات  ثبت نام قطعی:

 د.تلگرامی مذکور به منزله ثبت نام قطعی می باش

 

 .بعد از ظهر می باشد 6 صبح تا 8از  سمپوزیومساعت برگزاری  *
 

لی مهندسی مدر البی طبقه اول پژوهشگاه  7:30ی انجام مراحل پذیرش راس ساعت شرکت کنندگان می بایست برا :توجه

 .ژنتیک حاضر باشند

 

 آموزش مسئولآقای برغمدی  09358004125با شماره سمپوزیوم جهت کسب اطالعات بیشتر در مورد این  س:تلفن تما

 زیست فناوری معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری تماس حاصل فرمایید.ستاد توسعه کارگروه کشاورزی 

 

 زیست فناوری اتوبان تهران کرج، بلوار پژوهش، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و 17تهران، کیلومتر  : مکان برگزاری
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