
 

 بسمه تعالي

 مؤسسه تحقیقاتي خاتمه يافته هايپروژههمايش دفاع از نتايج  شتمینهو  سييكصد و 

 8931شهریور  5شنبه سه

 سه تحقيقات جنگلها و مراتع كشورمؤستاالر همایشهاي 

 
 کاربردی هاییافته و علمي دستاوردهای آخرین ارائه نظورم به "مؤسسه یافته خاتمه تحقيقاتي هايطرح از دفاع همایش هشتمين و سي و یکصد"، بزرگ خداوند یاری با

 خواهد برگزار مؤسسه ستاد در 9318 شهریور 5 شنبهسه روز در، کشور اجرایي و علمي های عرصه نظرانصاحب و کارشناسان نظر تبادل و مؤسسه یافته خاتمه تحقيقاتي هایطرح

 .آیدمي بعمل دعوت، همایش این در شرکت جهت مرتبط موضوعات عالقمندان سایر و دانشجویان ،صاحبنظران، کارشناسان کليه از. شد
 

  : برنامه همایش

در قالب سخنراني و پوستر ارائه مختلف تحقيقاتي  هایگرایشقات جنگلها و مراتع کشور در يپروژه تحقيقاتي خاتمه یافته پژوهشگران مؤسسه تحقفقره  921نتایج  این همایش، در

 خواهد شد.
 اعضا پانل سخنران زمانبندي اجرا شرح برنامه

   8:03تا  8:54 ا... مجيد و اعالم برنامهتالوت آياتي از كالم

 : طرح جامعارائه نتايج تحقيقاتي 

 Asrtragslusشناسایي، ارزیابي مورفولوژیکي و احياء بذر ذخایر ژنتيکي جنس گون

 موجود در بانک ژن منابع طبيعي ایران

 
 8:54تا  30:54

 
 علي اشرف جعفری دکتر آقای

 

 مرتضي خداقلي، دکتر فياض مهندس محمد، علي اصغر معصوميدکتر انآقاي

 ارائه نتايج تحقيقاتي پروژه ملي:

( به منظور k- nearest neighbor) k-nnبرداري بررسي كاربرد روش نمونه

 برداري  در جنگلهاي شمال و غرب كشورجایگزیني با روش معمول نمونه

 
 0:54تا  03:54

 
 دکتر رضا اخوانآقای 

 
 آقايان دکتر غيبي، آقای دکتر مصطفي جعفری، آقای دکتر احمد رحماني

 :ارائه نتايج تحقيقاتي پروژه ملي

بررسي سازگاري و استقرار گونه هاي درختي غير مثمر با استفاده از فاضالب و توانمندي 

 نگونه هاي مختلف در ترسيب كربن و فلزات سنگي

 
 03:54تا  00:03

 
 هاشم کنشلو آقای مهندس

 

 

 آقايان دکتر خسرو ثاقب طالبي، دکتر مهدی پورهاشمي، دکتر غيبي

 فقره پوستر 321.به تعداد 03:03تا  00:03 بازديد و ارزيابي نتايج طرحهای تحقيقاتي ارائه شده در قالب پوستر

  00:33تا  03:03 و اقامه نمازناهار 

  00:33 خاتمه برنامه

 از حضور سبز شما سپاسگزاریم.پيشاپيش 


