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آمًزی ي معرفی اعضای شاخٍ داوش
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 معزفی مختصز اوجمه ژوتیک ایزان :

اًجوي طًتیه ایشاى تَػظ تؼذادی اص اػبتیذ ٍ خجشگبى طًتیه دس               

ّبی چْبسگبًِ   تأػیغ ؿذ. اثتذا هـتول ثش گشٍُ               5431ػبل   

ّبی ػلَم، وـبٍسصی، پضؿىی ٍ داهپضؿىی ثَد. پغ اص                داًـىذُ

اًمالة ٍ ثِ ٍیظُ دس دٍساى جٌگ تحویلی ثیؾ اص دٍ دِّ فؼبلیت                  

ِ     5431دس ػبل     .اًجوي طًتیه ایشاى تؼغیل ؿذ     -گشٍّی اص افشاد ػالل

هٌذ گشدّن آهذًذ ٍ ثب تْیِ اػبػٌبهِ الذام ثِ تـىیل هجذد اًجوي                

 وشدًذ. 

 ّیئت هذیشُ ایي اًجوي

 ًفش  2هتـىل اص  

ًفش   2ًفش هتخلق دس طًتیه جبًَسی،  2هتخلق دس طًتیه اًؼبًی، 

هتخلق دس طًتیه گیبّی ٍ یه ًفش هتخلق دس طًتیه                     

ِ        ؿبخِ .ّب ثَد پشٍوبسیَت -ّبی اٍلیِ اًجوي طًتیه ایشاى ؿبهل ؿبخ

 ّبی اًؼبًی، جبًَسی، گیبّی ٍ سیضػبصٍاسُ ثَد وِ ثؼذ اص ثبصًگشی ٍ
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2اداهِ دس كفحِ   



اكالح اػبػٌبهِ اًجوي، اػضبی ّیئت هَػغ الذام ثهِ تـهىهیهل         

 ّبی صیش دس اًجوي ًوَدًذ3ؿبخِ

  ؿبخِ طًتیه اًؼبًی )پضؿىی( -5

 ه ؿبخِ طًتیه گیبّی2

 ؿبخِ طًتیه جبًَسی )داهی( -4

 ه ؿبخِ طًتیه پشٍوبسیَت3

 (22ؿبخِ رخبیش طًتیىی )افتتبح ؿذُ دس ػبل  -1

 (22ّبی ثٌیبدی )افتتبح ؿذُ دس ػبل ؿبخِ ػلَل -6

 (24آهَصی ٍ داًـجَیی )افتتبح ؿذُ دس ػبل ؿبخِ داًؾ-3

 

 سخه ریبست اوجمه ژوتیک ایزان :

ی اٍلیي خذای ػجحبى سا ؿبوشین وِ تَفیك سفیك ساُ ؿذ تب دس حبؿیِ

ی اسصؿوٌهذ داًهؾ     الوللی ٍ ػیضدّویي وٌگشُ طًتیه ؿبخِوٌگشُ ثیي

آهَصی ٍ داًـجَیی اص دسخت تٌَهٌذ ٍ ثشٍهٌذ اًجوي طًتیه ثب لذهتی 

 حذٍد ًین لشى سٍیؾ ٍ ثبلٌذگی خَد سا آغبص ًوبیذ. 

ّوبًگًَِ وِ اػضبء هحتشم اًجوي اػتحضبس داسًذ3 ػشصهیي پشافتخبس  

ایشاى ثِ ػٌَاى وـَسی وِ ّوَاسُ ٍ دس عَل تبسیخ، هْذ ػلَم هختله   

اص جولِ ػلن طًتیه ثَدُ اػت. ٍلی اوٌَى اص لبفلِ ایي ػلن ًبفغ ػمهت   

سیضی دلیك داسیهن تهب اًـهبا...          این ٍ ًیبص ثِ تالؽ جذی ٍ ثشًبهِافتبدُ

ّبی ًضدیه ثب ایي لبفلِ پشؿتبة ػلَم طًتیه )اػهن اص     ثتَاًین دس آیٌذُ

ّبی ثٌیبدی ٍ ...( ّوشاُ ؿَین. سجبء ٍاثك داسد وهِ       ثیَتىٌَلَطی، ػلَل

ّبی خؼتگی ًبپزیش فشّیختگهبى  ثب اتىبء ثش لذست الیضال الْی ٍ تالؽ

آهَصاى ٍ داًـجَیبى )ثؼهٌهَاى    ٍ اًذیـوٌذاى )ثؼٌَاى ػشداساى( ٍ داًؾ  

 ِ ّبی سفیغ ػلن ػشثبصاى ػلوی( ایي هشص ٍ ثَم ثِ اّذاف ػبلیِ ٍ فتح لل

طًتیه ًبئل خَاّین گشدیذ. ثشای ًیل ثِ ایي اّذاف اسصؿوٌذ ٍ ػهبلهی      

لغؼبً ثذٍى ّوىبسی ٍ هـبسوت جذی ػشثبصاى جَاى )داًهؾ آههَصاى      

گشدد. ثش اػبع  ػضیض( ٍ افؼشاى ثشٍهٌذ )داًـجَیبى گشاهی( همذٍس ًوی   

آهَصی ٍ داًـجَیی تبػیغ ؿهذ.  ی داًؾّویي ضشٍست ثَد وِ ؿبخِ

ّهبی  اهیذ اػت ایي هْن ثتَاًذ اهىبى تجبدل افىبس ٍ آخشیي دػهتهبٍسد    

ی عیجِ دس ثیي اهیذّبی آیهٌهذُ   هشتجظ ثب ػلَم طًتیه، تَػظ ایي ؿبخِ

ای آهَصاى ٍ داًـجَیبى سا فشاّن ًوبیذ تب آیهٌهذُ    وـَسهبى ؿبهل داًؾ

 تش ٍ پشافتخبستش ثشای وـَس ػضیضهبى سلن ثخَسد.دسخـبى

ّهبی كهبدلهبًهِ ٍ         داًن اص توبهی تهالؽ    دس خبتوِ ثشخَد الصم هی

آهَصی ٍ داًـجَیی )آلبیبى  ی داًؾاسصؿوٌذ ّیبت هحتشم هذیشُ ؿبخِ

ّب هْشًبص اًتلبسی، الْبم هْشآرس ٍ   فشصاى الَّت ٍ اهیش سضبیی ٍ خبًن

ًؼین ػؼیذی( ووبل تـىش سا داؿتِ ٍ اص خذاًٍذ ههتهؼهبل ثهشایـهبى           

 تَفیمبت سٍصافضٍى آسصٍ ًوبین.

 ٍ هي ا... التَفیك

 مختار جاللی

 

 آمًسی ي داوشجًیی :ی داوشسخه دبیز شبخٍ

الوللی طًتهیهه   خذاًٍذ هٌّبى سا ؿبوشین وِ ّوضهبى ثب اٍلیي وٌگشُ ثیي

ٍ ػیضدّویي وٌگشُ هلی ایشاى ٍ ثب ػٌبیت سیبػت هحهتهشم اًهجهوهي،        

 ِ ی جٌبة آلبی دوتش هختبس جاللی ٍ ّیئت هذیشُ هحتشم، ّفتویي ؿبخه

آهَصی ٍ داًـجهَیهی افهتهتهبح        ی داًؾاًجوي طًتیه ایشاى ثٌبم ؿبخِ

ًفش اص داًـجهَیهبى    1گشدیذ. ایي ؿبخِ هتـىل اص دثیش ؿبخِ ثِ ّوشاُ  

آهَص همهغهغ   ًفش داًؾ2ّبی هختل  ٍ هشتجظ ثب صهیٌِ طًتیه اص گشایؾ

ثبؿذ. اص اّذف تـىیل ؿبخِ هیتَاى ثِ ایجبد استجبط ػلوهی   هتَػغِ هی

ّبی هختل  هشتجظ ثب طًتیه، هؼشفی ٍ تهشٍیه        ثیي داًـجَیبى سؿتِ

آهَصاى، الذاهبت اجشایی دس ساػهتهبی ثهشگهضاسی       ػلن طًتیه ثیي داًؾ

ّبی ػلوی ثهِ  ّبی آهَصؿی، اسدٍّب ٍ ثبصدیذّبی ػلوی، هـبٍسُوبسگبُ

ؿٌبػی اص هـىالت ههَجهَد   هذاسع ٍ هَػؼبت آهَصؽ ػبلی، آػیت

ّب فؼبلیت اجهشایهی   آهَصاى ٍ دُدس ػلن طًتیه ثیي داًـگبّیبى ٍ داًؾ

 هختل  دیگش اؿبسُ وشد.

تَاًهذ ثهب     ی فؼّبلیتّی آى هیایي ؿبخِ ثٌبثِ اّویّت ٍ گؼتشدگی حَصُ

ّوىبسی داًـجَیبى ػضَ دس اًجوي طًتیه دس ػشتبػش وـَس تبثیهشات  

 ثؼیبس صیبدی سا دس سًٍذ ثْجَد ٍ پیـشفت طًتیه داؿتِ ثبؿذ.  

ی جذیذالهتهبػهیهغ     ی حبضش اٍلیي فؼبلیت سػوی ایي ؿبخِخجشًبهِ

 اػت وِ گضاسؿی اص ػِ سٍص وٌگشُ اخیش طًتیه سا اسائِ خَاّذ داد.

آهَصی ٍ داًـجَیی ایي افتهخهبس سا     ی ؿبخِ داًؾّوچٌیي خجشًبهِ 

خَاّذ داؿت تب ثب ّوىبسی داًـجَیبى خجشُ ٍ فؼبل، هغبلت هفیهذ ٍ    

هٌذاى طًتهیهه لهشاس      ّبی آیٌذُ دس اختیبس ػاللِاسصؿوٌذی سا دس ؿوبسُ

 دّذ. 

ّب ٍ صحوبت ّوىهبساى خهَد،     دس پبیبى ثش خَد الصم هیذاًن اص تالؽ

ّب هْشًبص اًتلبسی، ًؼین ػؼیذی، الْبم هْهشآرس ٍ آلهبی اههیهش           خبًن

سضبیی ثؼٌَاى اػضبی اكلی ؿبخِ وِ صحوت تْیِ ٍ تذٍیهي اٍلهیهي      

 خجشًبهِ سا وـیذًذ ووبل تـىش ٍ لذسداًی سا ًوبین.

  فرزان الًَت                                                               
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المللی ي سیزدهمیه کىگره ملی ايلیه کىگره بیه
  ژوتیک ایران: 
الوللی ٍ ػیضدّویي وٌگشُ هلی طًتهیهه ایهشاى دس        اٍلیي وٌگشُ ثیي

سٍصّبی ػَم لغبیت پٌجن خشداد هبُ ػبل جبسی دس ههحهل ػهبلهي           

الوللی داًـگبُ ؿْیذ ثْـتی تْشاى ثشگضاس گشدیهذ وهِ     ّبی ثیيّوبیؾ

ی آى لشیي ثَد ثب ػبلشٍص آصادػبصی خشهـْش وِ فضبی هؼٌَی افتتبحیِ

ٍ ؿؼ  خبكی سا ثِ هشاػن ثخـیذ. سیبػت وٌگشُ سا جهٌهبة آلهبی        

دوتش هختبس جاللی ػضَ ّیئت ػلوی داًـگبُ تشثیت ههذسع، دثهیهش        

ػلوی وٌگشُ جٌبة آلبی دوتش ػیشٍع صیٌلی ػضَ ّیهئهت ػهلهوهی        

اًؼتیتَ پبػتَس ایشاى ٍ دثیش اجشایی وٌگشُ جٌبة آلبی دوهتهش وؼهشی      

اكفْبًی ػضَ ّیئت ػلوی پظٍّـگبُ هلی هٌْذػی طًتیه ٍ صیؼهت    

فٌبٍسی ثؼْذُ داؿتٌذ. ایي وٌگشُ دس صهیٌِ ػلوی دس ػِ ثخؾ اكهلهی3    

ّب ٍ ثخؾ پَػتش ههمهبالت     ّبی ؿبخِّبی ولیذی، ػخٌشاًیػخٌشاًی

اجشاؿذ. همبالت ػلوی وٌگشُ دس هحَسّبی طًتیه اًؼبًی )پضؿهىهی(،      

ّب، طًتیه پضؿهىهی   طًتیه گیبّی، طًتیه جبًَسی، طًتیه سیضػبصٍاسُ

ّبی ًَیي دس طًتیه، رخبیش طًتیىهی  فٌبٍسیّبی ثٌیبدی، لبًًَی، ػلَل

،ثیَاًفَسهبتیه ٍ اخالق، لَاًیي ٍ همشسات ثشای حبضشیي اسائِ ؿذ وِ 

ّب ٍ   ػخٌشاًی تخللی ؿبخِ 533ػخٌشاًی ولیذی،  53ی ؿبهل اسائِ

 پَػتش ثَد. 5512تؼذاد 

ّبی هختل  طًتیه اص ػشاػش وـَس هؼئَلیهت  اػبتیذ ثشجؼتِ حَصُ

ّبی وٌگشُ سا دسلبلت وهوهیهتهِ داٍساى دس         داٍسی همبالت ٍ ػخٌشاًی

ِ  ّبی تخللی هختل  ػْذُحَصُ ی وهٌهگهشُ ثهب         داس ثَدًذ. افتتبحیه

 ػخٌشاًی سیبػت اًجوي طًتیه جٌبة آلبی دوتش جاللی آغبص ؿذ. 

دس اداهِ ػخٌشاًی جٌبة آلبی دوتش ػَسًب ػتبسی ههؼهبٍى ػهلهوهی        

فٌبٍسی سیبػت جوَْسی، جٌبة آلبی دوتش احوذی هؼبًٍت پظٍّـهی  

ٍ فٌبٍسی ٍصاست ػلَم تحمیمبت ٍ فٌبٍسی، جٌبة آلبی دوتش لهبًهؼهی    

دثیش ػتبد تهَػهؼهِ      

صیؼت فهٌهبٍسی ٍ       

سییغ اًؼتیتَ پبػتَس 

ایشاى، ػشوبس خهبًهن   

دوههتههش فههشٍصًههذُ     

هحجَثی دثیش ؿبخهِ  

اًؼههبًههی اًههجههوههي    

جٌبة آلهبی  ، طًتیه

دوتش ثْهوهي یهضدی      

جهٌهبة   كوذی ٍ     

دوهتهش حؼهي      آلبی 

ثخؾ ثش غهٌهبی     تبج

 هشاػن افتتبحیِ افضٍد.

وٌگشُ طًتیه ػالٍُ 

اًذیـی سا ّهن    ّبی اكلی روش ؿذُ جلؼبتی تحت ػٌَاى ّنثش ثخؾ

-دس دػتَس وبس خَد داؿت وِ دسثبسُ هَضَػبت هْن ٍ اػبػی حهَصُ 

 دکتر مختار جاللی، ریاظت کىگرٌ   ّبی هختل  طًتیه وـَس ثحث ٍ تجبدل ًظش ؿذ.
 3اداهِ دس كفحِ 

دکتر ظًروا ظتاری. معاين علمی فىايری ریاظت جمًُری    
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 ثخؾ ثؼیبس هتفبٍت ٍ دسخَس تَجِ ایي وٌگشُ ثشگضاسی جـٌَاسُ           

ایي ثخؾ   ًَیؼی ثَد. فشٌّگی ٌّشی ثِ ّوشاُ هؼبثمِ ًمبؿی ٍ داػتبى       

   ِ ِ   دس وٌبس ثشپبیی غشف ی وٌگشُ ٍ آهَصؽ ٍ آؿٌبیی      ی وَدوبى دس حبؿی

خشدػبالى ٍ ًًَْبالى ثب هجبحث هشثَط ثِ طًتیه ٍ ثبالخق                    

 هحلَالت تشاسیختِ تَجْبت ثؼیبس صیبدی سا ثِ خَد جلت وشد. 

ِ            53حضَس   ی هحلَالت  ؿشوت دس لبلت ثشپبیی غشفِ ٍ اسای

سػبًی ٍ تبهیي ًیبصّبی پظٍّـی        ٍدػتبٍسدّبی خَد ثشای اعالع     

ّبی حبضش دس حبؿیِ وٌگشُ ثَد وِ       هشثَط ثِ طًتیه ًیض اص دیگش ثخؾ  

  ؿذ.ّب سا ّن ؿبهل هیّب ٍ پظٍّـىذُپظٍّـگبُ

-الوللی طًتیه اص اٍلیي سٍص ثب اػتمجبل خَة ؿشوت           ی ثیي وٌگشُ

-ًظیش ؿشوت وٌٌذگبى ٍ دس ًْبیت سٍص پٌجن خشداد هبُ ثب حضَس ون           

وٌٌذگبى ٍ هیْوبًبى هحتشم اص ػشاػش وـَس دس هشاػن اختتبهیِ ٍ ثب                

ًَیؼی، ّبی ػخٌشاًی، پَػتش، داػتبى    تجلیل اص ًفشات ثشتش دس ثخؾ      

 هؼبثمِ ًمبؿی، ٍ وبدس اجشایی ثِ وبس خَد پبیبى داد.

 معزفی بىیبد خیزیٍ ژوتیک :

دس جلؼِ ای ثب      5425ی تـىیل ثٌیبد خیشیِ طًتیه دس اػفٌذ هبُ         ایذُ

حضَس سیبػت ٍلت هحتشم ػبصهبى ثْضیؼتی اػتبى تْشاى ٍ سیبػت            

 2ٍ    5اًجوي طًتیه جٌبة آلبی دوتش جاللی ػٌَاى ؿذ ٍ افتتبح فبص             

ّوضهبى ثب ػبلشٍص آصادػبصی خشهـْش ٍ        5424آى دس ػَم خشداد هبُ      

 اٍلیي وٌگشُ ثیي الوللی طًتیه اًجبم گشفت.

 ثش اػبع اػبػٌبهِ ثٌیبد اّذاف آى ػجبستٌذاص 3

ّبی طًتیىی ٍ   ووه ثِ افضایؾ آگبّی ػوَهی جبهؼِ اص ثیوبسی          -5

-ّب ٍ آگبُ  ّبی آهَصؿی ٍ وبسگبُ    پیـگیشی اص عشیك ثشگضاسی دٍسُ     

ػبصی گیشی اص عشیك فشٌّگ    ػبصی اجتوبػی ٍ ثْشُ    ػبصی ٍ فشٌّگ  

 ّبی هجبصیّبی اجتوبػی ٍ پبیگبُسػبًِ

ای طًتیه اص عشیك    ووه ثِ افضایؾ ضشیت ًفَر خذهبت هـبٍسُ      -2

 ایجبد هشاوض هـبٍسُ طًتیه اص عشیك ثٌیبد ٍ ػبیش ؿؼت آى

ووه ثِ افضایؾ دػتشػی آحبد جبهؼِ ثِ خذهبت هشتجظ ثب                 -4

پیـگیشی اص هؼلَلیت ًبؿی اص اختالالت طًتیه اص عشیك ایجبد                  

ّبی تـخیلی ٍ تخللی طًتیه ٍ هشاوض خذهبت                 آصهبیـگبُ

 تخللی ٍ حوبیتی

ّبی پظٍّـی ٍ وبسثشدی دس حیغِ         ّذایت ٍ حوبیت عشح       -3

 پیـگیشی ٍ دسهبى هؼلَلیت ًبؿی اص اختالالت طًتیىی

گیشی اص آهبس ٍ اعالػبت ثبلیٌی اص عشیك          ووه ثِ استمب ٍ ثْشُ       -1

ّبی الوللی ٍ یب اهىبى ایجبد ثبًه     ّبی طًی هلی ٍ ثیي    اػتفبدُ اص ثبًه  

 اعالػبتی طًتیىی ٍ ثبلیٌی ثیوبساى

ووه ثِ استمب تَاى ػلوی هتخللیي ٍ وبسؿٌبػبى ٍ فؼبالى ایي             -6

ػشكِ اص عشیك ثشگضاسی وبسگبُ ّب؛ ّوبیؾ ّب ٍ دٍسُ ّبی ثبصاهَصی             

 وَتبُ هذت ٍ ثلٌذ هذت

 اسائِ خذهبت غشثبلگشی؛ تـخیلی ؛ پیـگیشی ٍ دسهبًی هشتجظ -3

  

 

 دکتر ظیريض زیىلی. دبیر علمی کىگرٌ

 مراظم ريومایی از بىیاد خیریٍ شوتیک 
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 6اداهِ دس كفحِ 

 تقذیز اس پیشکسًتبن ي بىیبن گذاران اوجمه ژوتیک ایزان:
 ّوضهبى ثب افتتبحیِ وٌگشُ، 

 گزاساىعی هشاػوی اص ثٌیبى 

 ٍ ثضسگبى ػلن طًتیه ثب  

 پخؾ صًذگیٌبهِ ٍ اّذا لَح

 یبدثَدی تمذیش ثؼول آهذ.  

دس عی ایي هشاػن آلبیبى          

پشٍفؼَس هحوذ حؼي          

ًظاد، پشٍفؼَس حؼي     وشیوی

تبججخؾ، پشٍفؼَس ثْوي      

یضدی كوذی ٍ پشفؼَس         

ػلی هَلَی، ثب دسیبفت    هحوذ

لَح یبدثَدی اص عشف اًجوي     

 طًتیه هَسد  

 تجلیل لشاس گشفتٌذ.

 بخش بیه الملل کىگزٌ :

ّبی لجلی ثشگضاسی دس ػغح ثیي      توبیض وٌگشُ ػیضدّن ًؼجت ثِ وٌگشُ     

الولل ٍ حضَس اػبتیذ ًبهی طًتیه ثَد وِ اص وـَسّبی آلوبى، اػپبًیب،              

ّبی اػتشالیب، ثلظیه، آهشیىب، پبوؼتبى، اتشیؾ، ػشاق ٍ ایشاى ػخٌشاًی           

ولیذی دسهحَسّبی تخللی ثِ صثبى اًگلیؼی اسائِ دادًذ وِ ثب اػتمجبل           

 خَة ؿشوت وٌٌذگبى سٍثشٍ ؿذ.

 سبیز اقذامبت اوجبم شذٌ در حبشیٍ کىگزٌ :

جـٌَاسُ ػلوی فشٌّگی یىی اص ههْهن       * جشنواسه فشهنگی هنشی:   

تشیي ثشًبهِ ّبی جٌجی ثَد وِ سًگ ثَی ٌّشی ٍ فشٌّگی ثِ وهٌهگهشُ      

ػیضدّن ثخـیذ. ایي جـٌَاسُ هتـىل اص ثخؾ ّبی داػتهبى ًهَیؼهی،       

ػىبػی، گشافیه، اًیویـي ٍ ًمبؿی ثَد وِ هحممیي ٌّشهٌذ ٍ خالق دس 

توبم گشٍُ ّبی ػٌی سا ثب اعالع سػبًی لجلی اص عشیك ػبیت جلت وشدُ 

 ثَد.

ثخؾ داػتبى ًَیؼی جـٌَاسُ ثشای چْبسهیي ثبس دس ػِ گشٍُ ػهٌهی     

 وَن، ًَجَاى ٍ ثضسگؼبل ثشگضاس ؿذ.

جـٌَاسُ ًمبؿی وَدوبى وِ ثِ كَست حضَسی دس غشفِ وَدوبى دس   

ػِ سٍص ّوبیؾ ثشای اٍلیي ثبس ثشگضاس ؿذ. دس وبسگبُ آههَصؿهی ایهي         

ثخؾ، ثِ وَدوبى هجبحث طًتیه ٍ ثیَتىٌَلَطی ثِ صثبًی ػبدُ آههَصؽ  

دادُ ؿذ ٍ ػپغ اص آًْب خَاػتِ ؿذ ثب اػتفبدُ اص خاللیهت خهَد اثهش        

 پريفعًر محمذعلی مًلًی  

 پريفعًر محمذحعه کریمی وصاد  

  پريفعًر حعه تاجبخش

  پرفعًر بُمه یسدی صمذی
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ّبی وَدوبى دس عهَل ههذت       ٌّشی ٍ ػلوی سا خلك وٌٌذ. اص ًمبؿی 

وٌگشُ دس هىبى ثشگضاسی جـٌَاسُ ًهمهبؿهی، ًهوهبیـهگهبّهی ثهشای                

 ثبصدیذػوَم ثشلشاس ثَد.

 

 * بشگضاسی نوایشگاه جانبی:  

ّبی تَلیذی ٍ خذهبتی ثهشتهش دس حهَصُ        ًوبیـگبُ ثب حضَس ؿشوت

ّهبی  فٌبٍسی ٍ طًتیه ٍثب اسائِ هحلَالت، خذهبت ٍ تىٌَلَطیصیؼت

جذیذ ّوشاُ ثَد. حضَس پظٍّـىذُ ثیَتىٌَلَطی وـهبٍسصی، ههشوهض       

-هلی رخبیش طًتیه ایشاى، پظٍّـگبُ هلی هٌْذػی طًتیهه ٍ صیؼهت      

ّبی ػلوی ثیَتىٌَلَطی، ایوٌی صیؼتی ٍ ههْهٌهذػهی         فٌبٍسی، اًجوي

 طًتیه ًیض لبثل تَجِ ثَد.

 3هن انذیشی * جلسات

اًذیـی ًیض دس عَل وٌگشُ ثب هَضَػبت ریهل ثهشگهضاس      تؼذاد پٌ  ّن

 ؿذ3

 صنعتی   -ساهکاسها و چالش های توسعه سویه های هیکشوبی -1
دس ایي ّن اًذیـی وِ جٌبة آلبی دوتش هحوذثبلش یخچبلی هؼئَلیت             

اجشای آًشا ثؼْذُ داؿتٌذ ، آلبیبى دوتش كؼَدی، دوتش آریي ، دوتش                  

اخَاى ، دوتش وبظوی، دوتش ٍثَلی ٍ دوتش هلجَثی ثِ اسائِ دیذگبّْب ٍ                

ًظشات خَد پشداختٌذ. هَضَع ّن اًذیـی ًیض ثحث دسهَسد ضشٍست           

تَػؼِ ػَیِ ّبی هیىشٍثی كٌؼتی ، ػَیِ ّبی عجیؼی ٍ كٌؼتی ، ٍ                

 ساّىبسّبی اجشایی تَػؼِ ػَیِ ّبی هیىشٍثی كٌؼتی ثَد.
 چالش ها و ساهکاسهای تولیذ اسقام هیبشیذ سبضی و صیفی   -2

ایي ّن اًذیـی وِ تَػظ جٌبة آلبی دوتش ًیبصػلی ػپًَْذ هذیشیت            

ٍ اجشا ؿذ، اثتذا ثب اسائِ اعالػبت ولی دسخلَف ٍضؼیت تَلیذ اسلبم            

ّیجشیذ هحلَالت ػجضی ٍ كیفی دس لبلت ًوبیؾ اػالیذ آغبص گشدیذ            

پٌبّی، دوتش  ٍ دس اداهِ آلبیبى دوتش یذاللْی، دوتش التذاسی، دوتش ؿشیؼت         

صادُ، هٌْذع ثبلشی، هٌْذع خذًگی، ػبثذی، دوتش وشثبػی،             صهبًی

هٌْذع ثٌبیی، دوتش ایضدی، دوتش هلجَثی ٍ دوتش عْوبػجی دس خلَف            

چگًَگی حوبیت اص تَلیذ داخلی ثشای تَلیذ اسلبم ّیجشیذ ػجضی ٍ               

كیفی ٍ ٍجَد هَاًغ ٍ هـىالت دس تَلیذ ثزٍس ّیجشیذ ٍ لضٍم ؿىؼتي   

 اًحلبس ٍاسدات ثزٍس ّیجشیذ ثِ ثحث ٍ گفتگَ پشداختٌذ.

 بشداسی اص رخایش طنتیکیحفاظت و بهشه -3
ایي جلؼِ وِ ثب هذیشیت ٍ اجشای جٌبة آلبی دوتش ػیذ اثَالحؼي              

ؿبّضادُ فبضلی ثشگضاس گشدیذ، هحَسیت ثحث، گفتگَ دسهَسد پیؾ            

ثشداسی اص رخبیش طًتیىی     ًبهِ دسخلَف حفبظت ٍ ثْشُ     ًَیغ اػبع 

لشاس دادُ ؿذ. وِ دس ایي خلَف آلبی دوتش جَاد هظفشی تَضیحبت             

وبهلی سا اسائِ ًوَدًذ. ػپغ آلبیبى دوتش هَػَی، دوتش لوشی صاسع،               

دوتشًمَی، دوتش ٍاػظی، دوتش خبلذی، ٍ دوتشاػوبػیلیبى دس خلَف           

ِ اثؼبد گًَبگَى پیؾ    ی رخبیش طًتیىی اظْبس ًظش وشدُ ٍ          ًَیغ الیح

ّبی خَد سا دسخلَف ایجبد یه ؿجىِ اػتبًذاسد ثشای هذیشیت            ایذُ

 ّبی طى ٍ هٌبثغ طًتیىی ثیبى داؿتٌذ.  ثبًه

ساصی گیااهااى   فناوسی کشاوسصی و تجاسیهای صیستچالش -4 

 تشاسیخته 

ایي جلؼِ ثِ سیبػت جٌبة آلبی دوتش هختبس جاللی ثشگضاس ؿهذ. اص     

اًذیـی تـشی  فشهبیی سئیغ هحتشم وهوهیهؼهیهَى        ًىبت هْن ایي ّن

وـبٍسصی هجلغ ؿَسای اػالهی جٌبة آلبی ههْهٌهذع سجهبیهی ٍ          

هؼبًٍت هحتشم ٍصیش وـبٍسصی جٌبة آلبی دوتش اػىٌذس صًذ دس جلؼِ 

اًذیـی وِ اص اػتمجبل ون ًغیشی ّن سٍثشٍ ؿذ ثهِ ػهذم       ثَد. ایي ّن 

تَجِ كحیح ٍ اجشای لبًَى تَػظ ثشخی اص هؼهئهَلهیهي دس لهجهبل             

هحلَالت تشاسیختِ اؿبسُ ؿذ. دس اثتذای جلؼِ آلبی هٌْذع سجهبیهی    

تَضیحبت ولی دسهَسد لَاًیي هلَة هجلغ دس ایي خلَف ثهیهبى     

داؿتٌذ. دس اداهِ آلبی دوتش لشُ یبضی تَضهیهحهبت وهبههلهی دسثهبسُ             

هـىالت ٍ هَاًغ هَجَد دس هؼیش تَلیذ هحلَالت تشاسیخهت ثهیهبى      

وشدًذ وِ اػبتیذ دیگش ًیض دس اداهِ ایي ثحث سا تهىهوهیهل وهشدُ ٍ              

حبضشیي ثِ اتفبق ثب تبویذ ثش لضٍم تَلیذ ثَهی هحلَالت تشاسیختِ، اص   

همبهبت حبضش دس جلؼِ خَاػتٌذ تب هؼیش پیـشفت ٍ تؼبلی اػهبتهیهذ،      

پظٍّـگشاى ٍ هحممبى سا دس صهیٌِ ػلن ثیهَتهىهٌهَلهَطی ٍ تهَلهیهذ             

هحلَالت تشاسیخت ّوَاس ػبصًذ تب ثِ جبی ٍاسدات ثی سٍیهِ ایهي       

 هحلَالت ؿبّذ تَلیذ آًْب ثِ دػت تَاًگش پظٍّـگشاى ایشاًی ثبؿین.

 سونذ طنتیکی دام، طیوس و آبضیاى )فشصت ها و چالش ها( -5

اًذیـی وِ ثب سیبػت جٌبة آلبی دوتش فضل ا... افشاص ثشگهضاس     ایي ّن

گشدیذ، هذیشول دفتش اهَسعیَس ٍ صًجَسػؼل هؼبًٍت اهَس تهَلهیهذات      

داهی ٍصاست جْبدوـبٍسصی، آلبیبى هٌْذع كیبدًظاد، دوتشٍاػظ، دوتش 

كبلحی، دوتش لبدسی، دوتش لشُ داغی ٍ ػبیش اػبتیذ حبضش دس خلَف 

  غرفٍ کًدکان
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دس وـَس گفتگَ وشدًذ ٍ ثِ ثیبى دیذگبّْبی خَد پشداختٌذ. اػهبتهیهذ       

دسخلَف ػذم ٍجَد عشح هـخق ٍ هٌؼجن ثشای اكالح دس وـهَس    

اؿبسُ وشدًذ ٍ هؼتمذ ثَدًذ وِ ثشای اًجبم سًٍذ اكالحی هٌبػت ثبیؼتهی  

اثتذا ّذف اص اكالح ًظاد هـخق ؿَد. ّوچٌیي دس اثتذای جلؼِ آلهبی     

هٌْذع كیبدًظاد گضاسؿی اص سًٍذ پیـشفت اكالح ًظاد دام ٍ همذاس تَلیذ 

  هحلَالت غزایی دام ٍ عیَس اسائِ دادًذ.

 * انتخاب کتاب بشتش: 

اًتخبة وتبة ثشتش اص ثیي دُ وتبة دسیبفت ؿذُ ثِ دثیشخبًِ جـٌَاسُ              

اًجبم ؿذ. ّیبت داٍساى پغ اص دٍ هشحلِ داٍسی، وتبة صیؼت ؿٌبػی              

هَلىَلی ثِ تشجوِ آلبی دوتش هلغفی هغلجی ٍ خبًن دوتش صّشا ػْیال              

ػْیلی ٍ ّوىبساى سا ثِ ػٌَاى وتبة ثشتش دس حَصُ طًتیه اًتخبة وشدًذ              

  ٍ لَح تمذیش ثْوشاُ ّذایبیی تمذین ایـبى گشدیذ.

 :  اختتبمیٍ

هشاػن اختتبهیِ اٍلیي وٌگشُ ثیي الولی طًتیه ٍ ػهیهضدّهیهي        

وٌگشُ هلی ثب لشائت فغؼٌبهِ دس آخشیي ػبػبت وٌگهشُ دس سٍص      

پٌجن خشداد هبُ ؿشٍع ؿذ. دس اداهِ جٌبة آلبی دوهتهش وؼهشی       

اكفْبًی دثیش اجشایی وٌگشُ ثِ اسائِ گضاسؿی دسخلهَف وهل        

فؼبلیت ّبی اجشایی كَست پزیشفتِ دس چٌذهبُ گزؿتِ دس ساثغهِ  

ثب وٌگشُ اسائِ ًوَدًذ. ػپغ هؼبٍى هحتشم ٍصیش ٍ سئیغ ػبصههبى   

تحمیمبت، آهَصؽ ٍ تشٍی  ٍصاست جْبدوـبٍسصی جٌبة آلهبی    

دوتش اػىٌذس صًذ ػخٌشاًی اسائِ ًوَدًذ. ایـبى تبویذ وشدًذ وِ ثب  

تهَاى هـهىهل      اص عشیك طًتیه ههی ّبی خَد ثبال ثشدى تَاًوٌذی

هحذٍدیت غزایی سا تَػظ هتخللهبى طًهتهیهه دس ػهشكهِ             

وـبٍسصی حل وشد ٍ اهٌیت غزایی سا ثْجَد ثخـیذ ٍی ّوچٌیي 

ثِ جبیگبُ ثبالی رخبیش طًتیىی دس ایشاى دس همبیؼِ ثب ػبیش وـهَس  

ّب اؿبسُ وشد ٍ فشاّن ػبختي صیشػبختبسّبی ههٌهبػهت ثهشای         

ّهبی وهبسی     دػتشػی آػبى ثِ رخبیش طًتیىی سا دس الَیت ثشًبهِ

  جْبد وـبٍسصی داًؼت.

ػخٌشاى ثؼذی جٌبة آلبی هٌْذع سجبیی سییغ وهوهؼهیهَى       

وـبٍسصی هجلغ ؿَسای اػهالههی ثهَدًهذ ٍ ثهِ ههؼهشفهی                 

ثیَتىٌَلَطی اص دیذگبُ لشآى ٍ اػالم پشداختٌذ ٍ تَضیح دادًهذ    

وِ دس ساثغِ ثب ایوٌی صیؼتی تَػظ هجلهغ ؿهَسای اػهالههی         

لبًًَی ثِ تلَیت سػیذُ اػت وِ اص ػهلهَم ًهَیهٌهی چهَى               

  ثیَتىٌَلَطی پـتیجبًی جذی كَست پزیشد.

ّبی ثشًبهِ اختتبهیِ حضَس وَدوبى ٍ   تشیي ثخؾیىی اص جبلت

 ًًَْبالى ثش سٍی ػي ٍاجشای ٌّشًوبیی ػلوی آًْب ثَد. ایي 

 ومایی از مراظم اختتامیٍ

 مُىذض رجایی. رئیط کمیعیًن کشايرزی مجلط شًرای اظالمی

 ومایی از مراظم اختتامیٍ



 ... اختتبمیٍ

ایي اهیذّبی آیٌهذُ    ثشًبهِ ؿگفتی حبضشیي سا هَجت گشدیذ. 

غزای خوب و ساالان حاب طابایاعای هاا ،                   " ثب پیبم 

اجشا وشدًذ، وِ هبحلل  " دوست هوگی ها  GMOهحصوالت

ّبی اٍلیِ ٍ تفْین هجبًی طًتیه ٍ ثیَتىٌَلَطی دس غشفِ آهَصؽ

وَدوبى وٌگشُ ثِ آًْب ثَد.دس اداهِ اص جٌبة آلهبی ههْهٌهذع          

سجبیی سئیغ هحتشم وویؼیَى وـبٍسصی ههجهلهغ ؿهَسای         

همذع همذع تجلیل ثِ  اػالهی ٍ ثشداس ػِ ؿْیذ ثضسگَاس دفبع

ّب سٍؿٌهه جهضایهشی،      ػول آهذ. دس اداهِ ػخٌشاًبى ثشتش خبًن 

پشٍاًِ هحوَدی، هشین هـَْسی، آلبیبى حویهذسضهب ههَرًهی،       

صادُ، حؼههیههي   ّههبدی دسصی ساهههٌههذی، وههیههبًههَؽ هههلههه        

چهیهبى، ٍ دس ثهخهؾ           ًَساللْی،هحوذحؼیي هشادی،سضب پیلِ

ّب آفبق ػلَی، فْیوِ لهبػهوهی،    همبالت ثشتش )پَػتشّبی( خبًن  

صادُ، ًؼین وشهی، هًَهب  فبعوِ فشصاًِ، هشین وشیوی، ًبّیذ حؼیي

ؿفمی، ؿْشثبًَ اثَعبلجی، صّشا سضبیی، ٍ آلبی ػجبد ػبسیخهبى  

 هَسد تمذیش لشاس گشفتٌذ.

ػشوبس خبًن كبلحی كفبس ٍ آلبی ػلیشضب ػیَضی ثهؼهٌهَاى      

ثشًذگبى عشاحی لَگَی ثٌیبد خیشیِ طًتیه ػٌَاى ؿذًذ ٍ هَسد 

 تجلیل ًیض لشاس گشفتٌذ.

ّوچٌیي اهیش حؼیي ٍ هحوذكذسا اثشاّیوی خجیش ثِ تشتیت ثب 

ّهبی غهَل     هَسچِ” ٍ داػتبى “  صًگَلِ آلبی هذیش” اسائِ داػتبى 

دس ”  UBX” دس سدُ ػٌی وَدوبى، ایوبى ػی ، ثب داػتبى “  پیىش

ثیَتىٌَلَطی ” سدُ ػٌی ًَجَاى ٍ آلبی افـیي ثْشاهی ثب داػتبى 

-دس سدُ ثضسگؼبل ثشگضیذگبى ایي ثخؾ داػتهبى “  ًبجی عجیؼت

 ًَیؼی وٌگشُ ثَدًذ. 

 ومایی از مراظم اختتامیٍ

آمًسی ي داوشجًیی اوجمه  ژوتیک ایزان ي ی داوشاعضبی شبخٍ

 َیئت تحزیزیٍ خبزوبمٍ

 رفسان الهىت دبیز شاهخ : 

 امیزرضایی مسئىل بخش ژنتیک گیاهی: 

 مهرانس انتصاریمسئىل بخش دانش آمىسی و روابط عمىمی: 

 Irgenetic.student@gmail.comنظرات و پیشنهادات خىد را با ما ردمیان بگذارید.   

 نسیم سعیدی مسئىل بخش ژنتیک انسانی )زپشکی(: 
 الهام مهرآرذ مسئىل سایت شاهخ و بخش ژنتیک گیاهی : 

           
           

           
           

           
           

ن       
ک اریا

نتی نجمه ژ یی ا نشجى ی و دا
مىس نش آ شاهخ دا

زانهم 
خب
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