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 انتصابات
 

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط یحیی خداکرمی،جناب آقاي 

 به مدت يک سال به عنوان يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 .منصوب شدند «پژوهشگر مروج ارشد در حوزه تخصصی علوم جنگل»
 

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط ،هرمزد نقویجناب آقاي 

رئیس » سمت دربه مدت دو سال  يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 ابقا «کرمانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان 

 .شدند
 

سازمان  وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط احمد آیین،جناب آقاي 

رئیس مرکز » به مدت دو سال در سمت ياورزتحقيقات، آموزش و ترويج کش

ابقا  «تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان )جیرفت(

 .شدند
 

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط ،رضا آزادی گنبدجناب آقاي 

 «دستیار ایشان» عنوانبه  يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 .منصوب شدند

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط کاووس کشاورز،ي جناب آقا

رئیس » به مدت دو سال به سمت يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کهکیلویه و 

 .منصوب شدند «بویراحمد
 

سازمان  و رئيسوزير معاون محترم  ياز سو یحکم یط رضا اقنوم،جناب آقاي 

رئیس مرکز » به مدت دو سال به سمت يتحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

 «تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 .منصوب شدند

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط احمد دزیانیان،جناب آقاي 

رئیس » و سال به سمتبه مدت د يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان 

 .ابقاء شدند «)شاهرود(
 

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط قاسم اسدیان،جناب آقاي 

رئیس » به مدت دو سال به سمت يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

ابقاء  «نابع طبیعی استان همدانمرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و م

 .شدند
 

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط بابک قرالی،جناب آقاي 

رئیس » به مدت دو سال به سمت يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

منصوب  «مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین

 .شدند
 

به  يکشاورز وزير محترم جهاد ياز سو یحکم یط علی درجالی،جناب آقاي 

 .منصوب شدند «سازمان جهاد کشاورزی استان گیالنرئیس » سمت
 

 وزير و رئيسمعاون محترم  ياز سو یحکم یط علی خیبری،جناب آقاي 

رئیس » به مدت دو سال به سمت يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز

ع طبیعی استان کهکیلویه و مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و مناب

 .منصوب شدند «بویراحمد
 

معاونت محترم سرپرست  ياز سو یحکم یط سیدکریم موسوی،جناب آقاي 

آموزش و ترويج موسسه عالی علمی کاربردي جهاد کشاورزي به مدت دو سال به 

 .منصوب شدند «قائم مقام معاونت آموزش، ترویج موسسه» سمت

وزير و معاون محترم  ياز سو یحکم یط نی،عباس صالحی اردکاجناب آقاي 

سرپرست مرکز » به سمت يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز رئيس

 .منصوب شدند «تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران

وزير و معاون محترم  ياز سو یحکم یط علیرضا مقری فریز،جناب آقاي 

 به مدت دو سال به سمت يرويج کشاورزسازمان تحقيقات، آموزش و ت رئيس

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان »

 .منصوب شدند «جنوبی

وزير و معاون محترم  ياز سو یحکم یط هادی اسدی رحمانی،جناب آقاي 

رئیس موسسه » به سمت يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز رئيس

 .منصوب شدند «تحقیقات خاک و آب

دفتر منابع محترم  مديرکل ياز سو یحکم یط فرهاد فرزین،جناب آقاي 

 عنوانبه  يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز انسانی و نوسازي اداري

سرپرست معاونت ساختار، تشکیالت و نوسازی دفتر منابع انسانی و »

 .منصوب شدند «نوسازی اداری

توسعه مديريت و محترم  معاون ياز سو یکمح یط هانی شمیری،جناب آقاي 

معاون اعتبارات » به عنوان يسازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورز منابع

 .منصوب شدند « سرمایه ای اداره کل امور مالی سازمان های یتملک دارای

موسسه محترم  رئيس ياز سو یحکم یط سیدحسن موسوی،جناب آقاي 

معاون برنامه ریزی و منابع » دو سال به سمت تحقيقات علوم باغبانی به مدت

 .منصوب شدند «مالی و درآمدی 

موسسه محترم  رئيس ياز سو یحکم یط محمد جعفر آقایی،جناب آقاي 

معاون پژوهش فناوری و » تحقيقات علوم باغبانی به مدت دو سال به سمت

 .منصوب شدند «انتقال یافته ها
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 15« های نگارشینکته»
 

 درست بنویسیم

 مؤثر، ارائه، تأیید، تأثیر، مؤلفه

***************************************** 

 نکته مهم

 (:Taux، فر: Rateنرخ )انگ: 
کاربردن آن در است و به« قيمت و بها»اين واژه در زبان فارسی به معنی 

سوادي، نرخ يادگيري، نرخ بيکاري، نرخ فقر، نرخ رشد نرخ بیهايی مانند: ترکيب

برداري از زبان انگليسی و بر اثر گرتهومير، نرخ تورم و ... يت، نرخ مرگجمع

هاي فوق از فرانسوي است. در زبان معيار بايد به جاي اين واژه در ترکيب

استفاده کنيم. مثالً به روند، سرعت، درصد، ميزان و ... هاي متناسب مانند: واژه

و به جاي نرخ يادگيري بايد « اديسوميزان بی»سوادي بايد بگوييم: جاي نرخ بی

 و ...« سرعت يادگيري»بگوييم: 

 

برداری از برگزاری نشست تخصصی بررسی قانون حفاظت و بهره

 منابع ژنتیکی کشور
 

برداري از به منظور بررسی قانون حفاظت و بهره 10/18/09روز چهارشنبه مورخه 

اين قانون با حضور  منابع ژنتيکی کشور و تهيه آيين نامه اجرايی مرتبط با

نمايندگان مؤسسات تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، گياه پزشکی، اصالح و تهيه 

سازي راضی، خاک و آب، علوم شيالتی و معاون بذر و نهال، بانک ژن ملی، سرم

پژوهشی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور و مديرکل دفتر امور پژوهشی 

در محل مؤسسه  04الی  0کشاورزي از ساعت سازمان تحقيقات آموزش و ترويج 

هاي تحقيقات جنگلها و مراتع کشور تشکيل گرديد. در اين جلسه در مورد روش

برداري از منابع ژنتيکی قانون مصوب بهره 6نامه بر اساس بند تهيه و تنظيم آيين

کشور در رابطه با چگونگی دسترسی به منابع ژنتيکی بحث و بررسی به عمل آمد 

تن پيشنهادي تهيه شده توسط مؤسسات گياه پزشکی و اصالح و تهيه بذر و و م

نهال مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گرديد ادامه بررسی پيشنهادات ارائه شده 

گردد انجام ير مؤسسات برگزار میتوسط مؤسسات در جلسات بعدي که در سا

 .شود

 .شناسی بازديد نمودندهکنندگان در جلسه از باغ گيادر پايان تعدادي از شرکت

جلسه بعدي بررسی در بانک ژن ملی برگزار گرديد و در اين جلسه که با حضور 

نمايندگان مؤسسات مذکور در باال و تعدادي از اعضاي بانک ژن ملی در تاريخ 

در محل بانک ژن برگزار شد به بحث و بررسی موارد پيشنهادي از  03/18/09

لها و مراتع کشور پرداخته شد. جلسه بعدي در بانک ژن و مؤسسه تحقيقات جنگ

 .شد نيز برگزار 21/18/09محل مؤسسه تحقيقات باغبانی در تاريخ 

الزم به ذکر است براي تهيه موارد پيشنهادي از طرف مؤسسه جلساتی در مؤسسه 

شناسی و نمايندگان بخش جنگل، بانک ژن و با حضور همکاران بخش گياه

رديد و در مورد تهيه متن آيين نامه اجرايی بحث و حفاظت و حفاظت برگزار گ

 .گيري گرديدتصميم

 

 
 

شناسی زاگرس ـ دومین جشنواره گل های داوودی در باغ گیاه

 آبادخرم
 

 
 

هاي داوودي با هدف شناساندن گل و گياه به جامعه و تشويق دومين جشنواره گل

 03/18/09ز يکشنبه مورخ ها به منظور درآمدزايی و اشتغال، روبه کاشت اين گل

با حضوردکتر مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی، مهندس يوسفوند سرپرست 

دفتر فنی استانداري لرستان، دکتر بازدار رئيس سازمان جهاد کشاورزي لرستان، 

آباد افتتاح شناسی زاگرس خرمرئيس، معاونيين و محققان مرکز در محل باغ گياه

 .گرديد

ئيس سازمان جهاد کشاورزي لرستان با بيان اين مطلب که جشنواره دکتر بازدار ر

شناسی زاگرس خرم آباد است هاي باغ گياهگل و گياهان زينتی يکی از بخش

شناسی زاگرس را شناسی زاگرس کلکسيونی از دستاوردهاي گياهباغ گياه ت: گف

ين مجموعه استان حوزه زاگرس را در ا 00هاي در خود جاي خواهد داد و ظرفيت

 .هکتاري شاهد خواهيم بود 02

رئيس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی لرستان در دکتر سپهوند 

هاي داوودي اظهار کرد: با توجه به تنوع اقليمی که در مراسم افتتاح جشنواره گل

استان لرستان وجود دارد اين سرزمين از پتانسيل بااليی براي کشت و توسعه 
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تواند به عنوان پايگاه شناسی میهاي گياهی برخوردار است و باغ گياهگونه

 .شناسی غرب کشور باشدتحقيقات و اقدامات علمی در حوزه گياه
 

 
 

دکتر مرادپور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداري لرستان بر ضرورت ايجاد 

د که ساختمان هاي الزم در اين باغ تاکيد کرده و گفتند: ضرورت دارزير ساخت

 .شناسی نيز با تخصيص اعتبارات الزم تکميل شودباغ گياه

هاي داوودي مرکز با اشاره به دکتر حسنی مقدم، محقق و کارشناس کاشت گل

سازگاري ارقام مختلف گلهاي داودي با شرايط اقليمی و آب وهوايی لرستان 

ستند که با اي هتصريح کرد: گلهاي داودي اين جشنواره، ارقام اصالح شده

 .اندگيري شدههمکاري پژوهشکده گل و گياه زينتی محالت، دورگه

توانند از آبان برقرار بوده و مردم لرستان می 03روز از  09اين جشنواره به مدت 

رقم ژنوتيپ مختلف گل داوودي اين جشنواره بازديد و از فضاي شاد و  511

ل داوودي از کيفيت باالي از نظر اين ارقام گ .ها استفاده کنندرنگارنگ اين گل

تنوع رنگ، بازارپسندي و ماندگاري برخوردار هستند و اين امتيازها به توسعه 

 .کندصنعت گل کمک می
 

حضور موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در چهارمین 

جشنواره و نمایشگاه ملی گیاهان دارویی، فرآورده های طبیعی و 

 (سنتی)طب ایرانی 
 

 
 

الی  20ان با برگزاري جشنواره و نمايشگاه ملی گياهان دارويی که از تاريخ همزم

هاي تحقيقاتی ، بخشبرگزار شدآبان ماه سال جاري در مصلی بزرگ تهران  24

در اين  کشور مراتع و جنگلها تحقيقات موسسه فناوري زيست و گياهان دارويی 

 شرکت استند و بنر  نمايشگاه با ارائه دستاوردهاي پژوهشی خود به صورت

شناسی نيز با نمايش باغچه زيباي نمودند. در اين نمايشگاه بخش تحقيقات گياه

هاي گياهان دارويی و تزيين آن طرح زيبايی از بخش گياهان دارويی و فعاليت

حاضر  افراد برگزاري روزهاي طی در. داد نشان  تحقيقاتی آنرا به بازديدکنندگان

وضيحات الزم به بازديدکنندگان از غرفه با حضور در ساير در نمايشگاه عالوه بر ت

هاي موسسه و شبکه آزمايشگاهی ها و توضيحاتی در مورد فعاليتغرفه

مشخصاتی را از افراد جهت استفاده از تجهيزات موجود دريافت نموده و 

-بروشورهايی از خدمات آزمايشگاهی و ساير موارد مرتبط ارائه به آنها ارائه می

 .ددادن
 

 
 

 شناسی ملی ایراننشست تهران و اکوتوریسم شهری در باغ گیاه

پنجمين نشست تخصصی گردشگري با موضوع تهران و اکوتوريسم شهري 

 برگزار شد

با توجه به اهميت اکوتوريسم در دنياي امروز و پيشرفت تکنولوژي هاي مرتبط در 

شهردار منطقه  نشستی با حضور 23/8/09حوزه شهري در روز چهارشنبه مورخ 

جناب آقاي نوذرپور، آقاي خليل آبادي رئيس ستاد گردشگري و آقاي دکتر  22

جليلی رئيس موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور و جمعی از فعاالن 

گردشگري و اصحاب رسانه در سالن آمفی تئاتر موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع 

 .کشور برگزار گرديد
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ئيس ستاد گردشگري شهرداري تهران پس از خوش آمد در ابتدا مهدي سيف ر

گويی و خير مقدم به مدعوين و ضمن ابراز خرسندي از حضور فعاالن حوزه 

گردشگري بيان داشت اميدواريم برگزاري اين سلسله نشست ها منجر به پيشبرد 

 آبادي خليلی آقاي جناب نشست اين در اهداف صنعت گردشگري در تهران شود.

 است کرده پيدا اي ته گردشگري و اهميت آن که امروزه جايگاه ويژهدر مورد رش

عنوان نمودند و تاکيد داشتند که با تقويت مناطق گردشگري بايد به  را مطالبی

 .مسئله اکوتوريسم توجه ويژه اي صورت گيرد

آقاي دکتر جليلی نيز ضمن خوش آمدگويی به مهمانان در خصوص جايگاه و 

راي توريست و گردشگري عنوان کردند که امروزه بايد اهميت کشور ايران ب

هاي ورود به اين کشور جهت بازديد براي همه اقشار دنيا باز باشد. سياست درب

تواند درآمد هاي کالن و بودجه دولتی میاي که بدون هزينهراهبردي ساده

که  نفر گردشگر خارجی 5 اقتصادي ما را در اين زمينه افزايش دهد. به ازاي هر

شناسی براي وارد کشور شود، يک شغل ايجاد می شود و در مورد اهميت باغ گياه

هاي گردشگري در تهران بازديدکنندگان خاطر نشان نمودند که در تصميم گيري

 .بايد به اين سرمايه ملی توجه ويژه اي مبذول داشت
 

 
 

اشتند که در نيز اذعان د 22در ادامه جناب آقاي نوذرپور شهردار محترم منطقه 

هايی خصوص جذب بازديدکننده و توريست براي محدوده شهر تهران فعاليت

صورت گرفته است و اين روند همچنان بايد ادامه يابد. در اين نشست از اقدام 

تجليل شد. در « الله براي مادران»ارزنده هومن اردبيلی ايجاد کننده پياده راه 

صوص اکوتوريسم و مفاهيمی که در ادامه سرکار خانم افسانه احسانی در خ

گردشگري با آن، حوزه مشترک دارند و اصول اکوتوريسم و حفاظت از منابع 

 .طبيعی و فرهنگی مطالبی را عنوان کرد

    شناسی ملی ايران توسط مسئولين و کليه در خاتمه بازديدي از باغ گياه

عزيزان نيز کنندگان در اين نشست صورت گرفت که مورد استقبال اين شرکت

 .قرار گرفت

هند و هیئت همراه از باغ گیاه  طب سنتیبازدید معاون وزیر 

 شناسی ملی ایران

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، در روز دوشنبه 

معاون محترم طب سنتی هند و جناب آقاي دکتر چاندرا کوتچا،  29/18/09مورخ 

يندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هيئت همراه به اتفاق نما

 .کشورمان از باغ گياه شناسی ملی ايران بازديد بعمل آوردند
 

 
 

طب سنتی هند از جمله مکاتب درمانی چند هزار ساله در جهان است که بر پايه 

اصالح شيوه زندگی ، تغيير رژيم غذايی و با کمک گياهان دارويی به درمان 

 سنتی طب وزارتخانه کند.ها کمک میري از ابتال به بيماريها و پيشگيبيماري

بعنوان وزارتخانه اي مستقل در دولت هند آغاز  2104در سال  (AYUSH) هند

به کار کرد. پيشتر، امور مربوط به طب سنتی در دپارتمان طب سنتی، ذيل وزارت 

زيابی سالمت و رفاه خانواده هند انجام می شد. آموزش، پژوهش، ارائه و ار

 .خدمات طب سنتی در هند بر عهده وزارتخانه طب سنتی است

جناب  در اين بازديد جناب آقاي دکتر ثاقب طالبی، جناب آقاي مهندس صمدي،

جناب آقاي مهندس عليزاده و جناب آقاي مهندس صارمی  آقاي مهندس خدايی،

غ را به به راهنمايی و همراهی ميهمانان هندي پرداخته و قسمت هاي مختلف با

 .ايشان معرفی نمودند
 

 
 

 شناسی ملی ایرانهمراهی همراه اول با باغ گیاه

 

 شنبهسه در روزبه گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، 

، آقاي آرپناهی، رئيس اداره روابط عمومی همراه به اتفاق 0309آبان  20 مورخ

ره فروش همراه اول از باغ بازديد نمودند. مسئولين اداره روابط عمومی و مدير ادا

در اين بازديد، آقاي دکتر جليلی، رئيس مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع کشور، 

از مديران و  تعداديآقاي مهندس فياض، معاون اداري مالی مؤسسه و 

 .کارشناسان مؤسسه، حضور داشتند
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و به منظور حمايت و  ليت هاي اجتماعی خودئوهمراه اول در راستاي اهداف مس

هاي گياهی کشور و احترام به طبيعت به ترغيب مشارکت در حفاظت از گونه

کند تا از اين طريق مانع قطع میسعی مشتريان جهت حذف قبوض کاغذي خود 

هاي گياهی شود و همواره اين مبالغ صرف حمايت از فعاليتهاي درختان و گونه

شود. در باغ شناسی ملی ايران میگياه زيست محيطی در فضاهايی از جمله، باغ

اي به نام همراه اول جهت طراحی فضاي باغ و شناسی ملی ايران، قطعهگياه

گونه گياهی انحصاري  011شود و حداقل کاشت نمادين درخت در نظر گرفته می

شناسی ملی ايران ر انقراض با حمايت همراه اول در باغ گياهطو در معرض خ

 .نگهداري می شود
 

 
 

ژنتيکی گياهان در معرض خطر انقراض مورد  گاه شناسی به عنوان ذخيرهباغ گياه

شناسی امکانات الزم براي مطالعه و تحقيق گيرد. در باغهاي گياهاستفاده قرار می

باشد. همچنين، اين باغ محلی درباره تنوع زيستی و حفاظت از آنها فراهم می

ينه گياهان، طراحی منظر و پوشش گياهی براي بازديدهاي علمی آموزشی در زم

 .می باشدکشورمان و ساير نقاط دنيا 
 

در سازمان تحقیقات، بزرگداشت بیست و ششمین دوره هفته کتاب 

آموزش و ترویج کشاورزی و تقدیر از کتاب اطلس بذور گیاهان 

 دارویی )جلد اول(
 

 آموزش يقات،تحق سازمان کتاب هفته دوره ششمين و بيست بزرگداشت در مراسم

)نوشته: آقاي  "اطلس بذور گياهان دارويی )جلد اول (" کتاب کشاورزي ترويج و

زاده تفتی، دکتر ابراهيم شريفی عاشورآبادي و سرکار خانم دکتر مريم مکی

 معرفی تقدير شايسته  به عنوان کتاب) موسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

 .شد
 

 
 

 و آموزش تحقيقات، سازماندوره هفته کتاب  مراسم بزرگداشت بيست و ششمين

ارتقاي فرهنگ تقدير از آثار برتر کتاب و نشريات و به منظور  کشاورزي ترويج

 تحقيقات، سازماندر  20/18/09 شنبه مورخمطالعه و کتاب خوانی در روز سه

دکتر خاوازي، )معاون محترم وزير و رئيس با حضور  کشاورزي ترويج و آموزش

االسالم والمسلمين سيديان و حجت االسالم والمسلمين قيقات(، حجتسازمان تح

تقوي )نمايندگان محترم ولی فقيه در وزارت جهاد کشاورزي(، دکتر زند )مشاور 

عالی وزير محترم جهاد کشاورزي(، دکتر حسينی پور )دبير محترم اجرايی بيست و 

سازمان تحقيقات و  ششمين دوره هفته کتاب کشور( و تعدادي از همکاران محترم

 ساير سازمانهاي مرتبط برگزار شد.

اجراي اين مراسم و معرفی برنامه ها توسط آقاي مهندس فهيم از همکاران و 

جناب آقاي دکتر کشاورزي آغاز و با سخنرانی مجريان توانمند وزارت جهاد

 در رابطه سازمان پيگيري شد. ايشانمرکز فناوري اطالعات محترم فرازمند رئيس 

خوانی، از جمله پورتال اندازي پورتال هاي مفيد مرتبط با مطالعه و کتاببا راه

دبيرخانه دائمی ستاد هفته کتاب کشاورزي و منابع طبيعی و سايت بيست و 

  و ساير  کتابخانه مجازي کشاورزي هفته کتاب کشاورزي،دوره  ششمين 

کشاورزي توضيحاتی را  هاي الکترونيکی مربوط به سازمان و وزارت جهادپورتال

هاي صورت گرفته در هفته کتاب نيز به معرفی ارائه نمودند و در خصوص فعاليت

برنامه هاي برگزار شده از جمله بازديد از باغ کتاب و برگزاري نمايشگاه کتاب 

 براي همکاران پرداختند.

 ،در اين مراسم، حجت اهلل والمسلمين تقوي، ضمن تبريک به مناسبت هفته کتاب

شدن هفته کتاب با خوانده و با اشاره به مصادف مندرا يک مناسبت ارزش اين هفته

و والدت حضرت رسول اکرم  آغاز امامت حضرت ولی عصر )عج( هفته وحدت،

)ص( اظهار کردند که اين تقارن و تطابق را بايد به فال نيک  )ص( و امام صادق

ايشان اظهار  .انی استفاده کردخوگرفت و از آن براي توجه بيشتر به امر کتاب

داشتند که مهمترين بخش شخصيت انسان عقل و انديشه است که از طريق 

 مطالعه بدست می آيد.



  

 

7 

 7931ماه  آبان/454 / شمارهپانزدهمخبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ سال 

 6831ن ماه 

 
جناب آقاي حسينی پور ضمن تشکر از همکاران سازمان به نقش ارزنده کتاب و 

کتابخوانی در دنياي امروز و توجه بيشتر به آن به خصوص در حوزه کشاورزي 

 مودند.اشاره ن

نيز اظهار داشتند محترم وزير جهاد کشاورزي  مشاورجناب آقاي دکتر زند در ادامه 

تواند که نقش کتاب و کتابخوانی در پيشبرد اهداف متعالی هر فرد و جامعه می

ريزي جهت دستيابی به مطالعه بايد اي را داشته باشد و برنامهتاثير قابل مالحظه

روزمره ما گنجانده شود. ايشان اظهار داشتند در  به گونه اي باشد که در زندگی

دوره رياست سازمان تحقيقات علی الرغم مشغله زياد سعی در مطالعه يک کتاب 

در ماه را داشتند و يکی از ارزانترين هدايايی که افراد می توانند به هم بدهند 

 کتاب می باشد. 
 

 
 

بيست و ششمين دوره  ثارآبرترين شايسته ترين و در بخش بعدي مراسم، اسامی 

سازمان تحقيقات با معرفی اسامی و تقدير از آنها با اهداي لوح يادبود هفته کتاب 

 توسط مسئولين حاضر صورت گرفت که به شرح زير می باشند.

 هاي ايرانها و شبه قارچجنس هاي قارچ"در بخش معرفی کتاب ها، کتاب 

ياهپزشکی کشور( به عنوان کتاب )نوشته: دکتر جعفر ارشاد، موسسه تحقيقات گ"

آقاي دکتر )نوشته:  "( اول جلد) دارويی گياهان بذور اطلس"هاي برتر و کتاب

موسسه  ،زاده تفتیمکیمريم ابراهيم شريفی عاشورآبادي و سرکار خانم دکتر 

 ,Biogas Fundamentals"کتاب  ( وتحقيقات جنگل ها و مراتع کشور

Process, and Opration" ه: دکتر ميثم طباطبايی پژوه و دکتر حسين )نوشت

هاي شايسته تقدير به عنوان کتاب(  پژوهشگاه بيوتکنولوژي کشاورزي قنواتی،

 .معرفی شدند

)سردبير: دکتر عباس   "مجله علمی شيالت ايران"در بخش معرفی مجالت، 

 مجالت و برتر مجله عنوان کشور( به شيالت علوم تحقيقات متين فر، موسسه

پژوهشکده حفاظت )سردبير: دکتر داود نيک کامی،  " زريت آبخيمدي و مهندسی"

موسسه )سردبير: دکتر سعيد شيرزاديان،  "رستنيهامجله  "و ( و خاک و آبخيزداري

 .شدند، به عنوان مجالت شايسته تقدير عنوان (تحقيقات گياه پزشکی کشور

)نوشته:  "مديريت( بيلوژي و) گل جاليز"لقب اثر ترويجی برتر به  در اين مراسم،

دکتر نوشين نظام آبادي و دکتر مهدي مين باشی، موسسه تحقيقات گياهپزشکی 

)نوشته:  "شور کينوا شبه غله مناسب آب " به و آثار ترويجی شايسته تقديرکشور( 

 شوري( و ملی تحققيات دکتر معصومه صالحی و دکتر فرهاد دهقانی، مرکز

)نوشته: دکتر مسعود  " گوشتی مرغ پرورش مرغداري سالن طراحی اصول"

 .تعلق گرفت کشور( دامی علوم موسسه تحقيقات مستشاري محصص،

مرکز ) "سرکار خانم نسرين ديجوريان"در ميان کتابخانه ها و کتابداران برتر نيز 

به عنوان کتابدار برتر و  (تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی همدان

)مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزي و منابع طبيعی  "ديرحيم گل مرا"آقايان 

شعبه -)موسسه تحقيقات واکسن و سرم سازي رازي "اکبر ولی نژاد"و صفی آباد( 

 .معرفی شدندبه عنوان کتابداران شايسته تقدير  مشهد(-شمال شرق کشور

به  (امير قاسمی)مسئول:  "موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزي"پورتال 

پژوهشکده مرکبات و ميوه هاي نيمه "ورتال برتر و پورتال هاي پعنوان 

 کشاورزي آموزش و تحقيقات مرکز" ( وحميدرضا قلی پور)مسئول:   "گرمسيري

هاي شايسته به عنوان پورتال (عليرضا برسالنی)مسئول:  "انگلست طبيعی منابع و

 .معرفی شدندتقدير 
 

 
 

از بين تمامی موسسات تحقيقاتی  "موسسه تحقيقات فنی و مهندسی کشاورزي"

  نيز انتخاب شد.به عنوان موسسه برتر در توليد آثار ترويجی 

بن و اهداي نفر از حاضرين  21 با اجراي موسيقی زيبا و معرفی اسامی در پايان،

 به آنها مراسم بيست و ششمين دوره هفته کتاب خاتمه يافتکتاب 
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 نگلها و مراتع کشورشبکه آزمایشگاهی مؤسسه تحقیقات ج
 

کشور، همکاري هاي آزمايشگاهی و پژوهشی در حوزه منابع طبيعی در سرتاسرها و مراتع کشور به عنوان متولی انجام فعاليتشبکه آزمايشگاهی مؤسسه تحقيقات جنگل

 ها و ساير مراکز تحقيقاتی داخل و خارج کشور دارد. اي با دانشگاهگسترده

اي و بازديد علمی و ها و مراتع کشور، ارائه خدمات متنوع آزمايشگاهی، خدمات مشاورههاي مؤسسه تحقيقات جنگليقاتی و پژوهشی آزمايشگاهتوجه به ماهيت تحقبا 

ا دانش فنی به روز و منحصر باشد که با دارا بودن تجهيزات آزمايشگاهی مناسب و کارشناسان بهاي آن میترين اهداف و فعاليتترين و اصلیآموزشی به متقاضيان از مهم

 باشد.هاي دانش بنيان، مراکز صنعتی و کليه متقاضيان میبه فرد، آماده ارائه خدمات تخصصی به اعضاي هيئت علمی، دانشجويان تحصيالت تکميلی، شرکت
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 7931ماه  آبان/454 / شمارهپانزدهمخبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ سال 

 6831ن ماه 

 بخش تحقیقات علوم چوب
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 7931ماه  آبان/454 / شمارهپانزدهمخبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ سال 

 6831ن ماه 

 تحقیقاتی هاییافته انتقال و ترویج

 

 اي ترويج آشنا شديم.يف پايهدر شماره قبل با برخی از تعار
هاي هاي محتواي مطالب مرتبط با ترويج و انتقال يافتهاز اين شماره به ويژگی

 پردازيم. تحقيقاتی می
 

 ارتباط غیرکالمی )نوشتاری(
 کند که حاصل تجربه يا فعاليتهاي علمی اوست.فرد به مفهومی دست پيدا می

ه به صورت چاپی يا الکترونيکی با کار بردن مطالب طراحی شد به با هارسانه
نمايند تا با باال هدف اصلی افزايش روابط بين صاحب نظران و مخاطبان سعی می

بردن آگاهی، تغيير باورها و يا تغيير رفتارها در مخاطبان، باعث ارتقاي وضعيت در 
 .کشور شوند

 و الکترونیکی هایرسانه ،چاپی هایرسانه شاملها در حوزه ترويج رسانه

 .شودمی بنديدسته محیطی هایرسانه

 
 

 

 شکل گرفتن یک رسانه ترویجی

 
 

 های نوشتاری شامل:انواع رسانه

 حجم و فشردگی مطالب بیشتر

 

 نشریه فنی نشریه ترویجی بروشور برگتک چارت پوستر
تورالعمل دس

 ترویجی
 کتاب هندبوک

   

 متناسب با سطح سواد کمتر

 
 

 هاي چاپی خواهيم پرداخت.هاي آينده به ساختار هريک از رسانهو در شماره
 های تحقیقاتیکارشناس اداره ترویج و انتقال یافته –تهیه و تنظیم: فاطمه عباسپور 

 

 

 

 شاخص فرعی شاخص اصلی
 اعتبار علمی بررسی دقت

 آيين نگارش

 عدم تناقض عدم وجود تناقص و یکپارچگی
 هماهنگی با ساير منابع معتبر

 وضوح پيام شفافیت
 اصطالحات فنی و تخصصی

 خصوصيات دموگرافيک و فرهنگی مناسبت داشتن
 انشناختیخصوصيات رفتاري و رو

 جلب توجه مخاطب جذابیت

 هاي مشابهتفاوت با نمونه خالقیت

 مقبوليت نويسندگان مقبولیت
 مقبوليت منتشرکنندگان

 یهای نوشتارویژگیهای عمومی رسانه
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 7931ماه  مهر/549 / شمارهپانزدهمسال خبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ 

6831 

 یک فنجان اندیشه

 
 

ا نبخشند، راه نجاتی براي بشريت وجود نخواهد اگر انسانها يکديگر ر -020

 .داشت

در دنيا به اندازه کافی عشق براي همه وجود دارد اما ما درهاي قلبمان را  -022

 بنديم.به روي عشق و محبت می

زندگی مانند درياست اگر آن را بنوشی هرگز سيراب نمی شوي، در زندگی  -023

 شنا کرد.

کنند اما انتظار حساسات و عالئق خود عمل میبيشتر انسانها از روي ا -024

 دارند، ديگران با عقل و منطق رفتار کنن.

کنند قابل اعتماد نيستند چون يا بسيار اشتباه کسانی که زياد عذرخواهی می -025

 کنند و يا اعتقادي به عذرخواهی خود ندارند.می

 نویسنده :دکتر فاضل حمید بهنام                                                       
 

 

 

 چرا موفق یا ناموفق می شویم

های متوسط در مورد کنند، ذهنها بحث میهای بزرگ درباره ایدهذهن

 النور روزولت      کنند. های کوچک به افراد فکر میاندیشند، ذهنوقایع می
 

 
 

    را در شانس افراد موفق، موفقيت را در تالش فراوان و افراد ناموفق آن -0
 بينند.می

کنند، درصورتی که افراد موفق جزئيات يک افراد ناموفق فقط هدف تعيين می-2
 کنند.طرح اجرايی را ترسيم می

افراد دهند افکارشان بر آنها مسلط شوند، در صورتی که افراد ناموفق اجازه می-3
 موفق بر افکارشان مسلط هستند.

کنند، در حالی که افراد موفق تنها خودشان وت میافراد ناموفق ديگران را قضا-4
 کنند.را قضاوت می

کنند، در حالی که افراد موفق خود را با میمردم ناموفق از زندگی شکايت -5
 کنند.زندگی همگام می

کنند که همه چيز را ها ادعا میکنند و ناموفقبراي يادگيري تالش میها موفق-6
 دانند. می

 گويند نه.توانايی نه گفتن را ندارند، افراد موفق اغلب براحتی میافراد ناموفق -9
 5937ماه آبان / 517کی دبلیو سی. شماره 

 
 و برایتان سالمتی و آرامش آرزومندیم. مبارک تولدتان

 محل خدمت/ بخش /گروه روز / ماه نام خانوادگی نام

 معاونت خدمات پژوهشی 0/0 سفيدکن فاطمه 

 بانک ژنبخش  0/0 فالح حسينی ليال

 بخش گياهان دارويی 2/0 شريفی عاشورآبادي ابراهيم

 اداره امور بين الملل و روابط عمومی 2/0 حاتمی فيروزه

 حوزه رياست 3/0 صمدي اصل ودود

 گروه زيست فناوري 01/0 امام ميترا

 امور اداري 01/0 گودرزي معصومه

 بخش بيابان 02/0 اسماعيلی رضا

 ايستگاه البرز 03/0 وچیمفيدي ر شهباز

 بخش جنگل 00/0 بيات محمود

 بخش جنگل 20/0 ثاقب طالبی خسرو 

 بخش زيست فناوري 22/0 متينی زاده محمد

 امور مالی 22/0 محسنی سيد سعيد 

 شناسیبخش گياه 26/0 پروانه کاميار

 شناسیبخش گياه 28/0 جوادي حميده 

 فناوريگروه زيست  28/0 حسام زاده سيد محسن 

 بخش جنگل 20/0 صادق زاده محمدحسين

 امور پژوهشی 31/0 گرجی پور احمد
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 7931ماه  آبان/454 / شمارهپانزدهمخبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ سال 

 6831ن ماه 

 معرفی کتاب

 دنبال دلت برو ��

ظاهر اميدوارانه ي خود به ما  اغلب در جمع افرادي حضور داريم که با جمالت به
آرامش نيستيم بلکه  آرامش می دهند. در حقيقت ما خودمان در جستجوي

بريم که می گويند:  مشکلی مواجه می شويم، به افرادي پناه می هنگامی که با
 «!تقصير تو نيست»

 
آنها ما را به اِشکال کار خود واقف نميسازند، بلکه با اين گونه جمالت ما را فريب 
می دهند. حاال ما چرا بايد خود را با شنيدن اين جمالت فريب دهيم؟ چرا نبايد 

اساس آن در جست و جوي راهی باشيم که با گاهی خود را مقصر بداينم و بر 
 کنيم؟!« مقابله»مشکالتمان 

 اندرو متيوس ✍

 تمرین نیروی حال ��

زندگی خود را به انتظار  هميشگی هستيد؟ چه مدت از "منتظر"آيا شما يک 
بهتر، بزرگ شدن بچه  کشيدن می گذرانيد؟ انتظار براي تعطيالت بعدي، شغل

روشن بين شدن. چندان  ت، پولدار شدن، مهم شدن ياها، يک رابطه پرمعنا، موفقي
  .زندگی سپري کنند نامتعارف نيست که اشخاص همه عمر را به انتظار شروع

انتظار، يک حالت ذهنی ست و در اصل به اين معناست که شما آينده را می 
خواهيد و اکنون را نمی خواهيد. آنچه را داريد نمی خواهيد و آنچه را نداريد می 

اهيد. با هر نوع انتظار، ناآگاهانه تضادي درونی بين اکنون و اينجا، يعنی جايی خو
که نمی خواهيد باشيد با آينده فرافکنی شده خود، يعنی جايی که می خواهيد 

حاضر را از دست  "حال"باشيد، ايجاد می کنيد. اين نگرش موجب می شود 
 بدهيد و کيفيت زندگی شما به شدت کاهش يابد ...

 کهارت تولا ✍

 دختر پرتقالی ��

داشته باشد. غم و اندوه هم می  فکر نمی کنم چيزي به اندازه ي خنده، واگير
  .تواند واگير داشته باشد

امّا ترس،چيزِ ديگري ست. ترس نمی تواند به راحتیِ شادي و غم سرايت کند و 
 اين،بسيار خوب است. 

 ما با ترسهايمان، کمابيش تنهاييم.

 درياستين گار ✍
 

 آیین کامیابی ��

درباره خودمان صادقانه تر است.  نظر دشمنان ما درباره ما نسبت به نظر خودمان
دارند، وقتی کسی از ايشان انتقاد کند  ولی بسياري از آنانکه به اين عقيده ايمان

  .خشمگين شده و از کوره در می روند

حمله به جاي دفاع اين اشخاص قبل از اينکه درست به انتقاد گوش بدهند، وضع 
 به خود می گيرند و آرام نمی شينند تا آنکه يک کلمه را با دو کلمه پاسخ گويند. 

ما به طور کلی از انتقاد بدمان می آيد و از تعريف مسرور می شويم بی آنکه 
ببينيم کداميک صحيح است. عاطفه و احساسات ما هميشه قويتر از منطق ماست 

وشه از عاطفه و احساس ما را جريحه دار سازد، عقل ما و آنچه از دور يا نزديک، گ
 بيم دارد که آن را مورد بحث و تحقيق قرار دهد و واقع امر را روشن سازد. 

 ديل کارنگی  ✍
همکار محترم بخش  مریم معصوم تمیمیمعرفی این بخش توسط سرکار خانم 

 .گیردکتابخانه صورت می

 اخبار علمی
 

 اصله درخت در چین 04444احداث نخستین شهر جنگلی دنیا با 
 

براي کاستن از گازهاي گلخانه اي، اين کشور اعالم کرده که ساخت دولت چين 
اين شهر را  .و ساز يکی از نخستين شهرهاي جنگلی دنيا را آغاز نموده است

طراحی کرده که پيشتر به خاطر پروژه دو جنگل  استفانو بوئریفردي به نام 

ا قرار داده بود. شهر جنگلی چين هم عمودي اش نام خود را در سرخط خبره

 .در دست ساخت است Guangxi واقع در استان Liuzhou منطقه اکنون در

شدن پروژه ساخت نيز قرار است که سی هزار نفر در اين شهر ساکن بعد از تکميل
شوند. شايد بد نباشد که بدانيد به لطف درختان و بافت گياهی گسترده اين شهر، 

تن از آالينده هاي ديگر توسط  59و  CO2 هزار تن 01نه قرار است که ساال
 .تن اکسيژن آزاد گردد 011درختان جذب و حدودا 

 گونه صد شامل گياه ميليون يک اما در مورد بافت اين شهر بايد بگوييم که
 سطحی هر روي که شود می شامل را درخت اصله هزار چهل همچنين و مختلف

 .کاشته خواهند شد

يد اضافه کنيم که اين شهر از طريق خطوط ريلی قطارهاي سريع السير در انتها با
 .متصل می شود Liuzhou و همچنين خودروهاي برقی به

 

https://digiato.com/article/2017/07/05/%d9%86%d8%ae%d8%b3

%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-

%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-

%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-40000-

%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-

%da%86%db%8c%d9%86/ 

 

کالن شهر تمدن مایا به کمک فناوری لیدار در جنگل های گواتماال 

 کشف شد

 

جنوب  ، قوم سرخ پوستی که درتمدن مايامنطقه بسيار بزرگی از کالن شهر 
مکزيک و شمال آمريکاي مرکزي ساکن بوده اند، در جنگل ها و خاک هايی که 

کشوري در آمريکاي )در قرن هاي اخير بخش هايی از جنگل هاي گواتماال 
اين کالن شهر  ليدار مرکزي( را پوشانده اند، مدفون شده. اخيراً به لطف فناوري

 .پيشتر گم شده کشف شده است

به  ليزري نورهاي تاباندن طريق از که است دور راه از سنجش فناوري يک ليدار
کند و می گيري میها را اندازهشده، فاصلههدف و تجزيه و تحليل نور منعکس

 .تغيير در آنها فراهم کند تواند مطالعه مکان ها را بدون ايجاد خرابی يا

موسسه پاگونام که در زمينه حفظ ميراث تاريخی فعاليت می کند، با استفاده از 
هزار سازه که  61تکنولوژي ليدار و اسکن کردن جنگل هاي گواتماال موفق شده 
 .قبالً ناشناخته بوده را بدون قطع کردن حتی يک گياه کشف کند

 
https://digiato.com/article/2018/02/05/%d9%84%db%8c%d8%af

%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-

%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7-

%da%af%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d

8%a7/ 

 

 

https://digiato.com/article/2017/07/05/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-40000-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/
https://digiato.com/article/2017/07/05/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-40000-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/
https://digiato.com/article/2017/07/05/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-40000-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/
https://digiato.com/article/2017/07/05/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-40000-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/
https://digiato.com/article/2017/07/05/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-40000-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/
https://digiato.com/article/2017/07/05/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-40000-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/
https://digiato.com/article/2017/07/05/%d9%86%d8%ae%d8%b3%d8%aa%db%8c%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d8%ac%d9%86%da%af%d9%84%db%8c-%d8%af%d9%86%db%8c%d8%a7-%d8%a8%d8%a7-40000-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d8%aa-%d8%af%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/
https://digiato.com/article/2018/02/05/%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7-%da%af%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://digiato.com/article/2018/02/05/%d9%84%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%87%d8%b1-%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%a7-%da%af%d9%88%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%84%d8%a7/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%86_%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
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 7931ماه  مهر/549 / شمارهپانزدهمسال خبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ 

6831 

 شناسی ملی ایرانهای پاییزی باغ گیاهاستقبال بازدیدکنندگان از منظره

 
 14/10/09  تاريخ تامهر ماه سال جاري به رسم پائيز هر سال آغاز شده بود به مناسبت فرا رسيدن والدت حضرت رسول اکرم )ص(  25از  هاي داوودي کهجشنواره گل

  .تمديد گرديد
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 7931ماه  آبان/454 / شمارهپانزدهمخبرنامه داخلي مؤسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور/ سال 

 6831ن ماه 

 شناسي باشيد.در اين تصاوير مي توانيد شاهد صحنه هاي زيبايي از بازديدهاي مردمي در فصل پاييز از مجموعه باغ گياه
 

   
 

   
 

   
 

   
 
 
 
 
 

  
 

 خبرنامه داخلی

 کشور ها و مراتعمؤسسه تحقیقات جنگل

 ،مریم خدابخشمدیرمسئول: 

 فیروزه حاتمی تهیه و تنظیم : 

Rifria1971@gmail.com 


