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پوستر

بررسی امکان استفاده از عصاره آبی گیاهان دارویی گلگاوزبان و گلقاصد بهعنوان علفکشهای

ابراهیم غالمعلیپورعلمداری ،نگین یازرلو

سخنرانی

بیولوژیک
اثر عصاره آبی گیاهان دارویی ختمی و مریمگلی بر جوانهزنی و میزان فنلکل شاهی

ابراهیم غالمعلیپورعلمداری ،نگین یازرلو

پوستر

مبارزه بیولوژیکی با علفهای هرز با استفاده از خاصیت آللوپاتیک گلبرگ زعفران

احمد احمدیان  ،سید علی حسینی

پوستر

بررسی اثرسطوح مختلف ورمی کمپوست و کود نیتروژن بر خصوصیات مرفولوژیک گیاه مرزه در

احمد احمدیان ،بهنام مرادی

پوستر

شهرستان تربت حیدریه
چگونگی بهره برداری از ریواس ( ).Rheum ribes Lبه روش سنتی در روستای میر آباد نیشابور

احمد باطانی  ،ایمان یوسفی جوان

پوستر

جداسازی و شناسایی آنتوسیانین های سنبله زیبا ( )Lavandulifolia Stachysبا کروماتوگرافی مایع-

احمد رجایی ،سروش رحیمی خویگانی،

پوستر

آشکارساز جرمی

سید امیر حسین گلی

جداسازی فنول های غیرآنتوسیانینی سنبله زیبا ( )Lavandulifolia Stachysبا روش استخراج با فاز

احمد رجایی ،سروش رحیمی خویگانی،

جامد و شناسایی با کروماتوگرافی مایع-آشکارساز جرمی

سید امیر حسین گلی

معرفی گیاهان دارویی خانواده  Asteraceaeدر استان اردبیل

اردوان قربانی  ،نوشین پورقربان ،سحر

پوستر
پوستر

غفاری
بررسی پراکنش و فنولوژی گونه دارویی بذرالبنج ( ).L Hyoscyamus nigerدر استان گلستان

اسماعیل مقصودلو ،ملیحه بهشتیان،

پوستر

اسدا ...کتولی نژاد
مروری بر زراعت و خواص دارویی گلرنگ ( )Carthamus cinturius

اسماعیل مقصودلو-دکتر محمد رضا

پوستر

داداشی-ملیحه بهشتیان -زهرا خواجوی
بررسی گیاهان دارویی در حاشیه رودخانه اترک از منطقه کرند تا صوفیکم استان گلستان

افسانه سادات زاده ،دکتر علی ستاریان

پوستر

بررسی خواص کیفی دو رقم انار امید بخش در شرایط آب و هوایی گرگان

آمنه کریم آبادی  ،خدایار همتی،

پوستر

آمنه کریم آبادی  ،خدایار همتی،

پوستر

فریدونی حسین
بررسی خواص کمی دو رقم انار امید بخش در شرایط آب و هوایی گرگان

فریدونی حسین
مروری نظاممند پیرامون اثربخشی گیاه بادرنجبویه در درمان تشنج

آمنه نصیری

پوستر

مطالعه اثر عامل گرده افشان بر افزایش عملکرد بذر گل مغربی ().Oenothera biennis L

امید سهرابی ،عظیم قاسم نژاد ،احمد

پوستر

ندیمی ،منوچهر شهبازی
تاثیر اسپری اسید سالیسیلیک و روش¬های برداشت بر مکانیزم رشدی و مورفولوژی گل مغربی

امید سهرابی ،عظیم قاسم نژاد ،احمد

().Oenothera biennis L

ندیمی ،منوچهر شهبازی

تاثیر چند گیاه دارویی بر درمان بیماری های پوستی

امیر ششتمدی ،مهدی نجفی

پوستر

اکولوژی و فیزیولوژی درخت بنه ( )Pistacia atlantica

آی سن حاجی لی دوجی

پوستر

تأثیر مصرف کود پتاس و قارچ میکوریزا بر عملکرد ،اجزاء عملکرد و مواد موثره گیاه دارویی همیشه

ایمان یوسفی جوان  ،مجیداکبری  ،علی

پوستر

بهار

محبی زاده ،حسن فیضی

بررسی تاثیر کودهای نیتروژن و ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوِژیک گیاه مرزه
Satureja hortensis

ایمان یوسفی جوان ،بهنام مرادی

پوستر

پوستر

بررسی تاثیر کودهای نیتروژن و ورمی کمپوست بر خصوصیات مورفولوِژیک گیاه مرزه Satureja

ایمان یوسفی جوان ،بهنام مرادی

پوستر

hortensis
ارزیابی فعالیت ضد باکتری اسانس مورد ( )Myrtus communisروی باکتری یرسینیا راکری مقایسه با

بهادر خوش بیان  ،طاهره عبیاو ی،

فلومکوئین

فریدون حسنی ،علی طاهری میرقائد،

پوستر

سمیه نصیری دشتکی ،امین اسدی امیر
آبادی ،محمد رضا احمدی
ارزیابی فعالیت ضد باکتری اسانس مورد ( )Myrtus communisروی باکتری استرپتوکوکوس اینیایی

بهادر خوش بیان ،طاهره عبیاو ی ،فریدون

در مقایسه با انروفلوکساسین

حسنی ،علی طاهری میرقائد ،سمیه

پوستر

نصیری دشتکی ،امین اسدی امیر آبادی،
محمد رضا احمدی
ارزیابی فعالیت ضد باکتری اسانس مورد ( )Myrtus communisروی باکتری آئروموناس هیدروفیال در

بهادر خوش بیان ،طاهره عبیاو ی ،فریدون

مقایسه با فلومکوئین

حسنی ،علی طاهری میرقائد ،سمیه

پوستر

نصیری دشتکی ،امین اسدی امیر آبادی،
محمد رضا احمدی
بررسی اثرات تنش اسمزی بر شاخص¬های جوانه¬زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه( Nigella

بهنام مرادی ،احمد احمدیان  ،محسن

 )sativaو همیشه بهار

نیازخانی ،ایمان یوسفی جوان

بررسی اثرات تنش اسمزی بر شاخص¬های جوانه¬زنی بذور دو گیاه دارویی سیاهدانه( Nigella

بهنام مرادی ،احمد احمدیان  ،محسن

 )sativaو همیشه بهار

نیازخانی ،ایمان یوسفی جوان

مطالعه برخی صفات فیزیولوژیک در تیمار جیبرلین و تنش شوری در گیاه دارویی Satureja

پویا آروین ،رعنا فیروزه

پوستر
پوستر
پوستر

hortensis
ارزیابی شایستگی مراتع کوهستانی ارشد چمن برای بهره برداری از گیاهان دارویی

جواد معتمدی ،محمد حسن پزشگی،

پوستر

احمد علیجانپور ،مهشید سوری ،محمد
رضا نجیب زاده
بررسی اثرات آنتی باکتریالی و آنتی اکسیدانی عصاره هیدروالکلی گیاه دارویی آویشن باغی

حجت اقبـال ،آزاده ابراهیمی و شهاب

( )Thymus vulgaris L.از منطقه مشکین شهر

بهلولی

بررسی اجزای تشکیل دهنده اسانس آویشن ( )Thymus vulgaris L.منطقه مشکین شهر و خاصیت

حجت اقبـال ،آزاده ابراهیمی و شهاب

ضدقارچی آن در مقایسه با کلوتریمازول بر روی کاندیداآلبیکنس

بهلولی

مروری بر خواص درمانی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی پونه .longifolia L Menthe

حجت اقبـال ،امید موذن زاده خیاوی و

پوستر
پوستر

پوستر

شهاب بهلولی
بررسی خصوصیات ژنتیکی و روش های اصالحی در گیاه دارویی آویشن ()Thymus vulgaris L.

حجت اقبـال ،امید موذن زاده خیاوی و

سخنرانی

شهاب بهلولی
مروری بر خواص دارویی قارچ

حسن خدادادیان زو ،سید حسین حسینی

پوستر

فر ،حامد کلنگی میاندره ،عبدالمجید
حاجی مرادلو
مروری بر ترکیبات شیمیایی خرما

حسن خدادادیان زو ،سید حسین حسینی

پوستر

فر
بررسی ویژگی های دارویی و اکولوژیکی گیاه قره داغL Nitraria schoberi

حسن یگانه .مسلم سعادت پور

پوستر

تاثیر سطوح مختلف پوست سیر بر فعالیت برخی آنزیمهای کبدی ماهی کپور معمولی ( Cyprinus

حسین چیت ساز  ،رضا اکرمی

پوستر

)carpio
اثرات کودهای شیمیایی بر خصوصیات گیاهشناسی در گیاه دارویی بابونه در شرایط آب و هوایی استان

حسین شاکری ،غالمرضا نادری ،ابراهیم

تهران

فراهانی ،افشین اسمعیلی فر

اهمیت کشت و تولید گیاهان دارویی در اقتصاد و صنعت کشور با مطالعه موردی گیاه سرخارگل

حکیمه درویژه ،مرتضی زاهدی ،بهلول

پوستر
پوستر

عباس زاده ،اعظم رومانی
مقایسه خواص آنتیاکسیدانی ،فنل و فالونوئید گونهی شمشاد هیرکانی (  )Bucxus hyrcanaبا

حلیمه امیریان ،وحیده پیامنور ،محمدرضا

شدتهای مختلف بیماری

کاوسی ،صادق آتشی

پوستر

مقایسه خواص آنتیاکسیدانی ،فنل و فالونوئید گونهی بلندمازو ()Quercus castaneifoliaدر

حلیمه امیریان ،وحیده پیامنور ،محمدرضا

شدتهای مختلف بیماری

کاوسی ،صادق آتشی

کاربرد گیاهان دارویی دگرآسیب به منظورکنترل علف های هرز

حمزه میری  -یاسین نوروزی

پوستر

بررسی اثر آتش¬سوزی در تغییرات روابط زیستی برخی گیاهان دارویی ،مطالعه موردی پارک ملی

خدیجه بهلکه ،مهدی عابدی ،قاسمعلی

پوستر

گلستان

دیانتیتیلکی

تغییرات روابط زیستی برخی گیاهان دارویی در مرز ،مرکز و بیرون بوته اسپرس تحت تاثیر جهتدامنه،

خدیجه بهلکه ،مهدی عابدی ،قاسمعلی

مطالعه موردی پارک ملی گلستان

دیانتیتیلکی

تاثیر عصاره چای سبز بر بار باکتریایی کل فیله ماهی شوریده ( )Otolithes ruberنگهداری شده در

راضیه لطفی و آی ناز خدانظری

پوستر

پوستر

پوستر

یخ
رحمان ادبی فیروزجائی ،جمشید قربانی،

پوستر

سرخس عقابی :تهدید یا فرصت
مروری بر خصوصیات دارویی و فارماکولوژیکی زیره سبز

رحمان قزل  .مانی جباری

پوستر

اثر سطوح مختلف ورمی¬کمپوست و نیتروکسین بر برخی خصوصیات مورفولوژیک در گیاه دارویی

رسول رحیمی ،علی راحمی کاریزکی،

پوستر

همیشه بهار (.)Calendula officinalis L

عبدالطیف قلی زاده ،غالمعلی

سید حسن زالی

پورعلمداری ،حسین صبوری
تاثیر جیره حاوی پوست سیر بر فعالیت بر برخی فراسنجه های ایمنی غیراختصاصی ماهی کپور معمولی

رضا اکرمی ،حسین چیت ساز

پوستر

بررسی تنش شوری بر جوانهزنی گیاه دارویی شابیزک ().L Atropa belladonna

رضا گیمدیل ،محسن آذرنیا  ،ابراهیم

پوستر

()Cyprinus carpio
غالمعلیپور علمداری ،عباس بیابانی،
جواد بیات کوهسار
بررسی فنولوژی موسیر ایرانی ( )Allium hirtifoliumمورد کشت در شرایط آب و هوایی مشهد

رضا گیمدیل ،محسن آذرنیا ،مجید

پوستر

عزیزی ،ابراهیم غالمعلیپور علمداری،
تعیین اثر عصاره توام هیدروالکلی سیاه دانه و زرد چوبه بر آسیب عملکردی و بافتی ناشی از

رضا محبتی ،ابوالفضل خواجوی راد

سخنرانی

دوکسوروبیسین در کلیه موش صحرایی
بررسی مشکالت و موانع بازاریابی گیاهان دارویی در ایران

رقیه یزدانی ،مسعود خیراندیش

پوستر

بررسی میزان کادمیوم  ،سرب ،جیوه،کروم ،مس و آرسنیک در قطره های گیاهی دارویی

روشنک هدایتی فر

پوستر

تعیین میزان غلظت متانول در عرقیات گیاهان دارویی معطر پرمصرف به روش اسپکتروفتومتری

روشنک هدایتی فر

پوستر

اثر روغن های اسانسی گیاهان نعناع و پونه بر باکتری های شکمبه گوسفند داالق

روناک محمدی ،رضا راه چمنی ،فرزاد

پوستر

قنبری ،فریبا فریور
اثر روغن های اسانسی گیاهان نعناع و پونه بر متابولیت های خونی گوسفند داالق

روناک محمدی ،رضا راه چمنی ،فرزاد

پوستر

قنبری ،2فریبا فریور2
اثر عصاره¬ اتیل¬استات کاسنی بر قابلیت هضم مواد مغذی در جوجه¬های گوشتی تحت شرایط

زهرا تراز ،محمود شمس شرق  ،فیروز

تنش¬گرمایی

صمدی  ،پونه ابراهیمی و سعید زره داران

مقایسه اثر ضد¬باکتریایی عصاره¬های مختلف کاسنی و تاثیر آن بر جمعیت میکروبی دستگاه گوارش

زهرا تراز ،محمود شمس شرق ،فیروز

در جوجه-های گوشتی تحت شرایط تنش¬گرمایی

صمدی ،پونه ابراهیمی و سعید زره داران

اثر استفاده از مخلوط عصاره گیاهان دارویی بر اسیدیته و برخی خصوصیات دستگاه گوارش جوجه های

زهرا تهامی .سید محمد حسینی و مصیب

گوشتی

شالیی

استفاده از مخلوط عصاره گیاهی بر خصوصیات الشه و وزن اندام های داخلی جوجه های گوشتی

زهرا تهامی .سید محمد حسینی و مصیب

پوستر
پوستر
پوستر
پوستر

شالیی
تاثیر پساب بر برخی صفات مورفولوژیک همیشه بهار

زهرا مهاجروطن ،خدایار همتی ،عظیم
قاسم نژاد

پوستر

مطالعهی اثر ورمیکمپوست غنی شده با آمینواسید بر خصوصیت جوانهزنی و بیوماس ریحان

زهرا نادری ،کبری فرامرزی ،رسول

پوستر

رحیمی ،عباس بیابانی
مطالعه اثر رویشگاه بر برخی صفات بیوشیمیایی برگ خرفه ()oleracea portulaca

زینب چمنی ،خدایار همتی ،صادق آتشی

پوستر

بررسی خصوصیات فیزیو لوژیکی و بیوشیمیایی گیاه دارویی رزماری کشت شده در دامغان

زینت صبور ،مهدی خورشیدی

پوستر

روغن بذر کنگر گورخری جایگزین مناسب در سبد خانوار

زینت غالمی ساروی ،سید حسن زالی،

پوستر

سید مجتبی مجاوریان
بررسی اثر عمق خاک و درصد سنگ بر تراکم و تاج پوشش مرزه خوزستانی (مطالعه موردی :مراتع

ژاله غالمی ،عادل سپهری ،موسی اکبرلو

پوستر

پلدختر استان لرستان)
معرفی برخی گیاهان دارویی مرتعی شهرستان گنبد کاووس

ساسان فرامرزی ،ام البنین ابراهیمی

پوستر

ارزیابی اقتصادی بهره¬برداری از باریجه در منطقه کوه خمبی شهرستان جاجرم

سحر آریایی فر ،ابوالفضل طهماسبی

پوستر

ارزیابی میزان کتیرای استحصال شده از گون در منطقه کوه بهار شهرستان جاجرم

سحر آریایی فر ،ابوالفضل طهماسبی

پوستر

اثر پیش تیمار بذر توسط سالسیلیک اسید بر رشد هتروتروفیک گیاهچه ریحان تحت تنش شوری

سحر درویش ،آذر سیدی ،مادح احمدی،

پوستر

زهرا صفرزاده ،زهرا رحمتی مطلق ،اباسلط
رستمی اجیرلو  ،مراد شعبان
بررسی تغییرات در اجزای عملکرد و میزان اسانس گیاه دارویی گشنیز ()Coriandrum Sativum

سحر درویش ،امین فرنیا

پوستر

تحت اثر کاربرد کودهای شیمیایی و علفکشهای مختلف
بررسی جوانه¬زنی و خصوصیات رشدی گیاهچه بادرنجبویه ( ).officinalis L Melissaتحت اثر پیش

سحر درویش،آذر سیدی ،مادح احمدی ،

تیمار بذر با سالسیلیک اسید در شرایط تنش¬ شوری و خشکی

مراد شعبان ،زهرا رحمتی مطلق ،اباسلط

پوستر

رستمی اجیرلو
شناسایی و بررسی اکولوژیک برخی از گیاهان شاخص دارویی در شهرستان گرگان ،استان گلستان

سروش عین آبادی ،فردین نامور ،صالح

پوستر

معتمدی ،اکرم منصوری
مروری بر گیاهان دارویی ناحیه زاگرس

سمیرا حاجی پور  ،غالمعلی حشمتی

پوستر

خواص دارویی تاغ

سمیرا حاجی پور  ،ندا نجفی

پوستر

آیا فرآورده های طبیعی وعوامل آن می تواند در درمان ولووواژنیت مؤثر باشند ؟

سمیراپوراکبر ،سمیراعشقی نیا ،سپیده

سخنرانی

بخشنده نصرت
اثرات تاریخ کاشت و تراکم کشت بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه جعفری

سمیه تخم کار ،مژگان رئیسی نژاد ،بهنام

پوستر

مرادی ،ایمان یوسفی جوان
بررسی فنولوژی گونه دارویی بارانک Sorbus torminalis

سید زیداله میرکاظمی

پوستر

بررسی فنولوژی گونه دارویی نمدار Tilia begonifolia

سید زیداله میرکاظمی

پوستر

ارزیابی فعالیت دافع حشره عصاره برگ گیاه گردو (  ) Juglans regia Lبرروی پشه pipiens Culex

سید فرزاد متولی حقی ،محمد علی

در شرایط آزمایشگاهی

ابراهیم زاده ،سید حسن نیکوکار ،بهزاد

پوستر

پارسی ،محسن کرمی ،حامد فتحی
بررسی خصوصیات فیتوشیمیایی اکوتیپ¬های شیرین¬بیان در دو منطقه از استان کرمانشاه

سید محمد احمدی حسینی ،محمد کاظم

پوستر

سید محمد احمدی حسینی ،محمد کاظم

پوستر

سوری ،محمد مقدم ،مهدی زارعی
ارزیابی میزان متابولیت¬های ثانویه اکوتیپ¬های شیرین¬بیان در دو منطقه از استان گلستان

سوری ،مهدی زارعی ،محمد مقدم
بررسی نقش گیاهان دارویی برتوسعه کشاورزی پایدار وسالمت محیط زیست

سیدعلیرضاموسوی ،میالد خاتمی

پوستر

خواص درمانی و تغذیه ای جلبک اسپرولینا()Spirulina platensis

سیده زکیه موسوی،ایمان یوسفی جوان،

پوستر

مریم قربان پور

بررسی خصوصیات رویشگاهی گیاه دارویی دیوخار  Lycium depressumدر مراتع تنگلی اینچه برون

سیده زهره میردیلمی ،عزت اله مرادی،

پوستر

فرج اله شربتی
بررسی فنولوژی گونه دارویی پنیرک قرمز  .Malva sylvestris Lدر رویشگاه طبیعی دهنه¬ی محمد

سیده زهره میردیلمی ،فرج اهلل شربتی

پوستر

آباد کتول
بررسی مهمترین مواد موثره ثانوی گیاه پونه سای گربه ای Nepetacataria L.در استان مازندران ،منطقه
هزارجریب

سیده معصومه حسینی ،سیده فاطمه

پوستر

حسینی و دکترمعصومه مازندرانی

بررسی تغییرات صفات برگ گیاه علف چای ( )Hypericum elongatumتحت شرایط آتش سوزی

سیدوریا حسینی ،مهدی عابدی

پوستر

بررسی پاسخ دو گونه دارویی  dichroantha Onosmaو  Alyssum szowitianumتحت شرایط

سیدوریا حسینی ،مهدی عابدی

پوستر

آتشسوزی (مطالعه موردی پارک ملی گلستان
مروری بر گیاهان دارویی :یک فرصت جدید برای صنعت آبزی¬پروری

شبنم نژادمقدم ،رقیه صفری

پوستر

اثر تاریخ کاشت بر روی صفات مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و عملکرد دانه اسطوخودوس

صالح معتمدی ،سارا خراسانی¬نژاد،

پوستر

″راست .Lavandula stricta Del″کشت شده در شهرستان گرگان ،استان گلستان

مهدی علیزاده

اثر تاریخ کاشت بر روی صفات مورفولوژیک ،فیزیولوژیک و عملکرد دانه اسطوخودوس ″راست. ″

صالح معتمدی ،سارا خراسانی¬نژاد،

 Lavandula stricta Delدر گلخانه

مهدی علیزاده

مقایسه استفاده از کودهای شیمیایی فسفره و بیولوژیک فسفره وتاثیر آن بر صفات رویشی و بازده

طیبه صدری ،غالمرضا نادری بروجردی،

اسانس در گیاه زوفا ().Hyssopus officinalis L

شهاب خاقانی ،مهدیه فتحی

اثیر کاربرد کود آلی و هورمون گیاهی بر همبستگی صفات وعملکرد اسانس در مراحل (قبل از

طیبه صدری ،غالمرضا نادری ،شهاب

گلدهی،هنگام گلدهی ،بعد از گلدهی) در گیاه دارویی نعناع فلفلی در شرایط آب وهوایی اراک

خاقانی،رمضان سرپرست ،امیر رضایی

اثر بستهبندی¬های نانو کامپوزیت سیلیکات بر خواص کیفی-دارویی و انبارمانی انار رقم ملس ساوه

عاطفه بکران ،اسماعیل سیفی ،فریال

پوستر

پوستر

پوستر

پوستر

وارسته
تاثیر تیمارهای واکسی نانو امولوسیونی (کارنوبا ،کیتوزان ،دی اکسید تیتانیوم) بر برخی از پارامترهای

عاطفه بکران ،اسماعیل سیفی ،فریال

فیتوشیمیایی میوه ی انار در طی انبارداری

وارسته

اثر تنش خشکی و اسیدهیومیک بر میزان فنل کل ،فالونوئید و آنتیاکسیدان ریشه گیاه سرخارگل
().Echinacea purpurea L

عباس علیزادهاحمدآبادی ،سارا

پوستر

پوستر

خراسانینژاد ،خدایار همتی

اثر تنش خشکی و اسیدهیومیک بر برخی خصوصیات مورفولوژی گیاه دارویی سرخارگل ( Echinacea

عباس علیزادهاحمدآبادی ،سارا

).purpurea L

خراسانینژاد ،خدایار همتی

بررسی اثر اسانس نعناع فلفلی بر جمعیت میکروبی سس مایونز

عبدالخلیل آذری ،سعیده عربشاهی

پوستر
پوستر

دلوئی ،سید حسین حسینی قابوسی
ترویج بکارگیری سموم گیاهی بجای سموم شیمیایی برای از بین بردن ماهیان هرز و حشرات مضر در

عصمت رمرودی ،سمیرا جعفریان ،حجت

سیستم های پرورش آبزیان با استفاده از تکنیک های مدیریت آموزشی

اهلل جعفریان

استراتژی های بکارگیری داروهای گیاهی با جایگزینی مناسب بجای داروهای شیمیایی درحرفه آبزی

عصمت رمرودی ،سمیرا جعفریان ،حجت

پروری با تکیه بر مدیریت آموزشی و ترویجی

اهلل جعفریان

ارزیابی فعالیت ضد باکتری اسانس زیره سیاه (  ) Carum carvilروی باکتری آئروموناس هیدروفیال در

علی طاهری میرقائد  ،طاهره عبیاو ی،

مقایسه با فلورفنیکل

فریدون حسنی ،هومن رحمتی هوالسو،

پوستر
سخنرانی
پوستر

بهادر خوش بیان ،مجید شریفی
ارزیابی فعالیت ضد باکتری اسانس زیره سیاه ( )Carum carvilروی باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در

علی طاهری میرقائد  ،فریدون حسنی،

مقایسه با فلورفنیکل

طاهره عبیاو ی ،هومن رحمتی هوالسو،

پوستر

بهادر خوش بیان  ،مجید شریفی
بررسی جایگاه و ارزش گیاهان در آیات قرآن و روایات

علی نوری

پوستر

بررسی تاثر تزریق عصاره گیاه اکیناسهآ ( )Echinacea purpureaبر فاکتورهای هماتولوژی سیاه

علیرضا زارع سلماسی ،ساره ناظریان

پوستر

ماهی ()Capoeta capoeta gracilic

بررسی تأثیر شرایط اکولوژیک بر کمیت و کیفیت اسانس گیاه دارویی بومادران (Achillea

غالمرضا نادری  ،آناهیتا پلوس  ،مسعود

)millefoliumدر حوزه استان مرکزی شهرستان اراک

یوسفی  ،صدف امینی نژاد  ،امیر رضایی

بررسی جایگاه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی گیاهان دارویی در استان مرکزی

غالمرضا نادری بروجردی ،مسعود یوسفی،

پوستر
پوستر

سیاوش آقاخانی ،مجید معماری ،مهدیه
فتحی
بررسی ویژگیهای اکولوژیکی و دارویی گیاه کلوس ()Odoratissima Mozaff Kelussia

غالمعلی حشمتی ،حسن یگانه بدرآبادی،

پوستر

معصومه قاسمی خلیل¬آباد
بررسی اثر اسانس دو گیاه دارویی رازیانه و رزماری بر قارچ  Aspergillus flavusجداشده از سیالژ

فاختک طلیعی ،جواد بیات ،فرزاد قنبری،

ذرت

فرشته مقصودلو

بررسی میزان کلروفیل  aو  bو کارتنوئید کل در گیاه دارویی نعناع ()Mentha spicata L.

فاطمه بانوی بختیاری ،شعله تاج ،نرگس

پوستر
پوستر

افسری ،محمدشاهین دانشمندی

بررسی کاربرد پوترسین بر روی خصوصیات آنتی اکسیدانتی بادرنجبویه تحت تنش شوری

فاطمه حامدی ،مهدی خورشیدی

بررسی تأثیر اسانس به¬لیمو بر روی فاکتور¬های خونی ماهی کپور¬معمولی

فاطمه سادات جمالی گزکوه ،حسنا قلی

پوستر
پوستر

پور کنعانی ،حجت اله جعفریان ،ابراهیم
غالمعلی پور علمداری
بررسی اثرات خوراکی غلظت¬های مختلف اسانس به¬لیمو بر روی رشد ماهی کپور¬معمولی

فاطمه سادات جمالی گزکوه ،حسنا قلی

پوستر

پور کنعانی ،حجت اله جعفریان ،ابراهیم
غالمعلی پور علمداری
بررسی تولید و بازاریابی گیاه دارویی شیرین بیان

فاطمه شیراوند ،مسعود خیراندیش

پوستر

تعیین ارزش تغذیهای اندامهای مختلف گیاه دارویی ریواس

فاطمه مکاری ،جواد بیات کوهسار،

پوستر

ابراهیم غالمعلیپور علمداری
تجزیه کمی ترکیبات شیمیایی گیاه دارویی ریواس

فاطمه مکاری ،جواد بیات کوهسار،

پوستر

ابراهیم غالمعلیپور علمداری
اثرات اسانس میخک و نانو اسانس گل میخک( )Eugenia caryophillataبر برخی فاکتورهای خونی

فرزانه جهان تیغی .حسنا قلی پور کنعای.

ماهی قزل آالی رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss

پونه ابراهیمی .حجت اهلل جعفریان ،داور

پوستر

شاهسونی
استفاده از اسانس میخک و نانو اسانس میخک ()caryophillata Eugeniaدر بیهوشی ماهی قزل آالی

فرزانه جهان تیغی ،حسنا قلی پور کنعای،

رنگین کمان ()Oncorhynchus mykiss

پونه ابراهیمی ،حجت اهلل جعفریان ،داور

پوستر

شاهسونی
برآورد قابلیت هضم و فراسنجه های تخمینی سیالژ ذرت در اثر استفاده از افزودنی باکتریایی و روغن-

فرشته مقصودلو ،جواد بیات کوهسار،

های اسانسی در شرایط برون¬¬¬تنی

فرزاد قنبری ،فاختک طلیعی

اثر افزودنی باکتریایی و روغن¬های اسانسی رزماری ،رازیانه و زنیان بر روند تولید گاز سیالژ ذرت در

فرشته مقصودلو ،جواد بیات کوهسار،

شرایط آزمایشگاهی

فرزاد قنبری ،فاختک طلیعی

مطالعه اثر پیش تیمار بذر با برخی از تنظیم کننده¬های رشد گیاهی و تلقیح با کود¬های زیستی بر

فرشته مقصودلو ،جواد بیات کوهسار،

ترکیبات شیمیایی عدس در شرایط برونتنی

محسن آذر نیا ،عباس بیابانی

ارزیابی ترکیب غالب اسانس گیاه داروئی گل¬گاوزبان ایتالیایی ( )Echium ittalicumدر

فرنوش صبوری ،براتعلی فاخری،

رویشگاه¬های مختلف در استان کردستان

عبدالرحمن رحیمیان

ارزیابی نقش محافظت کبدی عصاره هیدروالکلی گیاه آویشن شیرازی بر آنزیم¬های کبدی در

فروغ میرزاجانی همت آبادی ،محمد

موش¬های سوری مواجهه شده با سمیت حاد ناشی از تتراکلریدکربن

شکرزاده لموکی ،ایرج جوادی

مروری بر اثرات تغذیه ای گیاه دارویی گزنه در دام های مختلف

فریبا فریور ،فرشته قزلجه ،فریده قزلجه

پوستر
پوستر

پوستر

پوستر
پوستر

پوستر

اثرات افزودن سطوح مختلف دانه یا عصاره شنبلیله به جیره های پرکنسانتره بر تولید متان درشرایط

فریبا فریور ،نورمحمد تربتی نژاد ،یوسف

آزمایشگاه

جعفری آهنگری ،سعید

پوستر

حسنی،آشورمحمد قره باش  ،مختار
مهاجر
بررسی فلورستیکی و ویژگیهای زیستی گیاهان دارویی شهرستان نمین استان اردبیل

فرید دادجو ،اردوان قربانی ،سحر غفاری

پوستر

معرفی فلور ،شکل زیستی ،پراکنش جغرافیایی و خواص درمانی گیاهان دارویی حوضه آبخیز چنذاب

فرید دادجو ،الناز حسن زاده

پوستر

استان اردبیل
ارزیابی عوامل خاکی مؤثر بر کشت زعفران در شهرستان آزادشهر (استان گلستان)

فهیمه مالکی ،حسین کاظمی ،آسیه

پوستر

سیاهمرگویی ،بهنام کامکار
ارزیابی متغیرهای اقلیمی جهت کشت زعفران در شهرستان آزادشهر ( استان گلستان )

فهیمه مالکی ،حسین کاظمی،آسیه

پوستر

سیاهمرگویی ،بهنام کامکار
مقایسه اثر عصاره¬ هیدروالکلی گیاه دارویی گزنه ( ).Urtica dioica Lو شاهی (¬Lepidium -

کیمیا شریعتی راد-فلور زرگری

پوستر

 )¬sativumبر تغییرات کلسترول و تری¬گلیسرید سرمی در موش صحرایی دیابتی شده با آلوکسان
بررسی تاثیر عصاره¬های هیدروالکلی گزنه ( ).Urtica dioica Lو برگ شاهی (¬Lepidium -

کیمیا شریعتی راد-فلور زرگری

پوستر

 )¬sativumبر تغییرات  HDLو  LDLسرمی در رت¬های دیابتی شده
ارزیابی سطح برگ گیاه اسفناج با استفاده از روشهای تخریبی و غیر تخریبی

گلدی محمد بهلکه ،عباس بیابانی

پوستر

اثر تنش خشکی بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گیاه ریحان ().basilicum L Ocimum

لیال آهنگر

پوستر

بررسی تنش شوری بر جوانه زنی گیاه دارویی چای ترش ().sabdariffa L Hibiscus

لیال آهنگر

پوستر

بررسی محتوای اسید چرب برگ گیاه شیرین بیان و مقایسه ی آنها در ماه های مختلف سال در استان

لیال کرمپور کوهستانی ،مرتضی غالمی،

پوستر

گلستان

نازیال عرب مالدار

تکثیرتجاری گیاه سیب زمینی شیرین( )Sweet potatoاز طریق کشت درون شیشه ایی جوانه های

م .کمندلو ، ،ع .جعفری مفیدآبادی ،ع.

جانبی و انتهایی

نظری

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی عصاره های گیاه دارویی عناب

مائده محسنی ،انوشه رحمانی ،فرهنگ

پوستر

پوستر

سلیمانی
بررسی کمی قندهای عصاره آبی گیاه دارویی عناب

مائده محسنی ،فرهنگ سلیمانی ،انوشه

پوستر

رحمانی
اثر ضد باکتری عصاره برخی گیاهان بر پاتوژن گیاهی

مجتبی آقاجانی قراء  ،قربانعلی نعمت زاده

پوستر

 ،سید کمال کاظمی تبار  ،سید محمد
علوی
نقش گیاهان دارویی و معطر در توسعه اکوتوریسم مناطق شرق استان گلستان مطالعه موردی

مجید شیخی پیشکمری ،بابک ضیاء،

روستاهای شهرستان کالله و مراوه تپه – کارآفرینی در صنعت توریسم

یوسف اجنی

بررسی تاثیر تیمارهای مختلف کودی بر عملکردکمی و کیفی بابونه ()Matricaria chamomilla

مجیداکبری  ،حسن فیضی

پراکنش و خواص دارویی گیاه عشقه در ایران

محبوبه حاجی مرادخانی ،علی ستاریان،

پوستر
پوستر
پوستر

سهراب بوذر پور ،میثم حبیبی ،محمد باقر
باقریه نجار
شناسایی و کاربرد گیاهان دارویی مراتع (مطالعه موردی :حوزه رحیمآباد استان گلستان)

محسن باغستانی فر ،محسن مهاجر

پوستر

استرآبادی
شناسایی و کاربرد گیاهان دارویی مراتع (مطالعه موردی :حوزه رحیمآباد استان گلستان)

محسن باغستانی فر ،محسن مهاجر

پوستر

استرآبادی
روشهای مختلف شکست خواب بذر در گیاه دارویی لگجی ()spinosa Capparis

محسن نیکچه

پوستر

اثر تحریکی گیاهان داروئی و اجزاء آنها بر گیرنده های بتاآدرنرژیکی عضله صاف نای

محمد حسین بسکابادی

سخنرانی

بررسی برخی از شیوه های انتقال دانش روایی پیرامون خصوصیات گیاهان دارویی

محمد رحیم فروزه ،غالمعلی حشمتی ،

سخنرانی

حسین بارانی
بررسی شیوه برداشت و کاربرد های سنتی برخی از گیاهان دارویی تیره Apiaceae

محمد رحیم فروزه ،غالمعلی حشمتی ،

پوستر

حسین بارانی
بررسی اتنوبوتانی گیاهان دارویی قرق گوی نیک شهرستان رازوجرگالن استان خراسان شمالی

محمد عابدی ،جمیله پناهی ،علی

پوستر

ستاریان ،میثم حبیبی
معرفی توان تولید برخی گیاهان دارویی در زراعت استان گلستان

محمد علی درَی

سخنرانی

تاثیر رنگ پوسته بذر و سطوح شوری بر جوانه زنی بذر آرتیشو scolymus L Cynara

محمد علی درَی

پوستر

جایگاه و اهمیت اقتصادی گیاهان دارویی در جهان و ایران ،چالش ها و ضرورت توجه به پرورش گیاهان

محمد علی علیزاده ،ابراهیم محمودی

پوستر

دارویی
معرفی گونه ها و انواع آویشن و موارد استفاده آن ها در طب قدیم و جدید

محمد فرهنگی  ،مژگان رئیسی نژاد ،

پوستر

سمیه تخم کار  ،ایمان یوسفی جوان
دانش بومی گیاهشناسی گیاهان دارویی و خوراکی در بین روستاییان مراتع ییالقی هزارجریب مازندران

محمدرضا شهرکی ،بهاره بهمنش و

پوستر

یازمراد کوسه غراوی
تهیه نقشه پراکنش گیاهان دارویی بر مبنای آمایش جغرافیای طبیعی در استان آذربایجان غربی

محمدرضا نجیب زاده ،محمد فیاض،

پوستر

محمدحسن پزشکی
مرضیه چوری ،سهراب بوذرپور،

پوستر

اثرات چندجانبه کورکومین در درمان سرطان
تأثیر مکان رویش بر روی برخی مواد مؤثره در گیاه تاتوره ( )stramonium L Daturaدر استان

مریم خاندوزی  ،محمد باقر باقریه نجار ،

پوستر

گلستان

هومن بیات ،خدایار همتی

تأثیر پودر گیاهان بابونه و کاسنی بر جمعیت پروتوزوآی شکمبه گوسفند داالق

مریم قاسمی فرد -رضا راه چمنی -فرزاد

عبدالوهاب مرادی ،عیسی جرجانی

پوستر

قنبری -یوسف مصطفی لو
تأثیر پودر گیاهان بابونه وکاسنی برمتابولیت های خونی گوسفندان داالق

مریم قاسمی فرد ،رضا راه چمنی ،فرزاد

پوستر

قنبری ،یوسف مصطفی لو
مروری بر خواص دارویی و عوارض جانبی گیاه زعفران ().L Crocus sativus

مریم قربان پور  ،ایمان یوسفی جوان

پوستر

مروری بر تاثیر تغذیه برگی بر تولید بنه در زعفران().L CROCUS SATIVUS

مژگان رئیسی نژاد  ،بهنام مرادی ،سمیه

پوستر

تخم کار
مطالعه ی اثر دگر آسیبی اسانس گیاه دارویی ریحان بر رشد و جوانه زنی بذر جعفری

مژگان رئیسی نژاد ،سمیه تخم کار ،بهنام

پوستر

مرادی ،ایمان یوسفی جوان
چالشها و راهکارهای پیش روی برند سازی زعفران ایران

مژگان علیزاده ،مسعود خیراندیش

پوستر

تاثیر استفاده از افزودنی های مختلف بر قابلیت هضم و فراسنجه های تخمیری سیالژ گیاه کنگر

مسعود ایوبی فر ،آشور محمد قره باش،

پوستر

جواد بیات کوهسار ،فریبا فریور
تاثیر استفاده از افزودنی های مختلف بر فراسنجه های تولید گاز سیالژ گیاه کنگر

مسعود ایوبی فر ،آشور محمد قره باش،

پوستر

جواد بیات کوهسار ،فریبا فریور
بررسی فرصت¬ها و چالش¬های اقتصاد زعفران ایران با استفاده از مدل SWOT

شناسایی و معرفی برخی از گیاهان دارویی مورد استفاده زنبور عسل در منطقه خوش ییالق استان
گلستان

مسعود خیراندیش ،مرضیه قالسی

پوستر

معصومه اسدالهی ،مژگان سادات عظیمی،

پوستر

موسی اکبرلو  ،حسن یگانه

مطالعه اثر آللوپاتیک عصاره آبی برگ و بنه زعفران( .L Crocus Sativusدر کنترل علف هرز یوالف

معصومه شاکری ،محمد حسین امینی

()Avena sativa

فرد ،معصومه عبدالهی ،مهدی قسمتی،

پوستر

مهران صفایی
بررسی تاثیر دگرآسیبی گیاه دارویی زعفران(( .Crocus Sativus Lبر جوانه زنی و رشد علف هرز

معصومه عبدالهی ،محمد حسین امینی

چاودار ()Secale cereal

فرد ،معصومه شاکری ،مهدی قسمتی،

پوستر

مهران صفایی
طبقه¬بندی گیاهان دارویی بر اساس ترکیبات شیمیایی و نوع استفاده آنها (مطالعه موردی :منطقه

معصومه قاسمی خلیل آباد ،موسی اکبرلو

پوستر

کوهسرخ استان خراسان رضوی)
مطالعه تأثیر کاربرد زئولیت و محلول¬پاشی سلنیم در شرایط تنش کم¬آبی بر محتوای توکوفرول¬های

معصومه نعیمی

پوستر

روغن دانه گیاه دارویی کدو پوست کاغذی
بررسی چگونگی ارزیابی گیاهان دارویی از نظر وجود و میزان مواد مؤثره

منصوره قوام

پوستر

بررسی وضعیت روحیه کارآفرینی دانشجویان رشته تولیدات گیاهان دارویی و معطر

مهرداد پویا ،ماریا ولیخانی

پوستر

بررسی خواص آنتی اکسیدانی  ،آنتی باکتریایی و دارویی گیاه گلدر

مهسا کوثری ،مریم سالمی

پوستر

بررسی خواص آنتی اکسیدانی  ،آنتی باکتریایی و دارویی گیاه گلدر

مهسا کوثری ،مریم سالمی

پوستر

بررسی تاثیر سطوح مختلف کمپوست و ورمی کمپوست بر صفات کمی و کیفی نعناع آبی

مهناز دهخدا ،فرزاد فرنودی

پوستر

خواص آنتی اکسیدانی و ضدالتهابی آنتوسیانین¬ها در گیاهان دارویی

میترا جباری

پوستر

گیاهان دارویی زیستگاه های آبی استان مازندران

میترا جباری  ،مانی جباری ،مینا جباری

پوستر

خواص دارویی علف¬های هرز غالب مزارع زعفران (مطالعه موردی :بیرجند)

میترا جباری ،مانی جباری

پوستر

مروری بر خواص درمانی و دارویی گیاه گلرنگ()Carthamus tinctorius L

میثم دهقانی قمشانی ،محمد مازندرانی،

پوستر

محمد سوداگر ،سیدمرتضی حسینی
پوستر

تعیین مهمترین عوامل موثر بر کشت و توسعه زعفران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

میالد پرنده رودی-مهدی صادقی-

()AHP

مسعود عشقی زاده

بررسی اثر اتساعی عصاره آبی الکلی گیاه خرفه در زنجیره تراشه خوکچه هندی

میالد هاشم زهی ،رضا محبتی

پوستر

بررسی شکل زیستی گیاهان دارویی دامنههای جنوبی سبالن

الناز حسن زاده -فرید دادجو

پوستر

معرفی فلور ,شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های گیاهان دارویی خانواده  Fabaceaeدر

الناز حسن زاده ,اردوان قربانی ,سحر

پوستر

استان اردبیل

غفاری

پراکنش ،شناسایی و نحوه مصرف گیاه دارویی گزنه

نازنین نظری اردبیلی ،ایمان یوسفی

پوستر

جوان
بررسی میزان اسیدهای چرب ریشه شیرین بیان در ماههای مختلف استان گلستان

نازیال عرب مالدار ،مرتضی غالمی ،لیال

پوستر

کرمپور کوهستانی
تأثیر اسید سالیسیلیک بر روی میزان فنل فالونوئید و ظرفیت آنتی اکسیدانی برگ ارقام زیتون

ندا احمدی ،خدایار همتی ،احمد عبدل

پوستر

زاده و حسین فریدونی
گیاه مردمشناسی دارویی در طب سنتی(مطالعهای در بین زنان روستای سرکالته شهرستان کردکوی-

نفیسه امامی ،محمدرضا شهرکی ،یازمراد

استان گلستان)

کوسه غراوی ،بهاره بهمنش

تحریک جوانه زنی بذر خارمریم (  ).Silybum marianum Lبا استفاده از نانوذرات دی اکسید تیتانیوم

نفیسه عاقلی ،زهرا علی اکبرخانی ،حبیبه

و میدان مغناطیسی

بهنام ،حسن فیضی

پوستر

پوستر

SNPو کاربرد آن در اصالح گیاهان دارویی

نیر عبدالهی سیسی ،سید ابوالقاسم

پوستر

محمدی
عصاره گیری  Barberryو  Fenugreekو بررسی خصوصیات فیزیکو شیمیایی آن ها جهت استفاده در

نیلوفر کرمی چمگردانی,آمنه جاوید,بی

درمان سرطان

بی فاطمه حقیرالسادات

بررسی غلظت عناصر سنگین در گیاه رازیانه در اثر آبیاری با آب آلوده به سرب و کادمیوم

هاجر مریخ پور ،شیما ایزدی فر

پوستر
پوستر

ارزش گذاری اقتصادی گیاهان دارویی منطقه خوش ییالق استان گلستان

الهام صحراگرد ،موسی اکبرلو

پوستر

مقایسه تولید استویوزید در گیاه استویا ( )Stevia Bertoni rebaudianaدر شرایط مزرعه و گلخانه

هدی السادات عقیلی ،خدایار همتی،

پوستر

فریده بستانی
تاثیر منابع کودی نیتروژن بر درصد روغن گیاه کنجد در شرایط رقابت با علفهای هرز

هماکریمی ،فائزه زعفریان ،مصطفی

پوستر

عمادی
بررسی تنش شوری (کلرید سدیم )و خشکی بر روی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه نعناع فلفلی
Mentha piperita. L

الهه سرلک ،محمد فیضیان

پوستر

اثر پودر ریشه زنجبیل بر عملکرد ،خصوصیات الشه ،فراسنجه های خونی و جمعیت باکتری

یاسمن شریفی سوقه ،فرید مسلمیپور،

پوستر

اشریشیاکلی ایلیوم جوجه های گوشتی

شهریار مقصودلو ،جواد بیات کوهسار

تاثیر افزودن پودر تخم گشنیز در جیره بر عملکرد ،خصوصیات الشه ،فراسنجه های خونی و جمعیت
باکتری اشریشیاکلی ایلیوم جوجه های گوشتی

یاسمن شریفی سوقه ،فرید مسلمیپور،

پوستر

شهریار مقصودلو ،جواد بیات کوهسار

اثر استفاده از سطوح مختلف پودر تخم گشنیز و ریشه زنجبیل بر فراسنجه های خونی در جوجه های

یاسمن شریفی سوقه ،فرید مسلمیپور،

گوشتی

شهریار مقصودلو ،جواد بیات کوهسار

ارزیابی اثر آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی-اولتراسوند گیاه هلپه در پایدارسازی روغن کانوال در دمای

یگانه اسدی ،رضا فرهمندفر

پوستر
پوستر

سرخ کردن
تعیین اثر آنتی اکسیدانی عصاره اتانولی – اولتراسوند گیاه هلپه در پایداری حرارتی روغن کانوال با
اندازه گیری عدد کنژوگه و ترکیبات قطبی

یگانه اسدی ،رضا فرهمندفر

پوستر

