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  )اسامی به ترتیب حروف الفبا( بخش به نژاديدر  نحوه ارائه آنو  
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خدابنده شهرکی 

 مهسا			

 مهسا خدابنده

mahsakhodabande@gmail.com , مجید

 احمد بالندري , Azizi@um.ac.irعزیزي

 Balandary1339@yahoo.com   

مطالعه ماکرو و 

میکرومورفولوژي بذر ژنوتیپ 

  	هاي بومی زرشک 

  -دانشجوي دکتري  به نژادي

  فردوسی مشهد
  پوستر 

   ah_dolati@yahoo.comحامد دولتی بانه حامد دولتی بانه 

انگورهاي وحشی ایران تنوع 

ژنتیکی، حفظ ژرم پالسم و 

اهمیت انها در برنامه هاي 

  اصالحی

  به نژادي
تحقیقات علوم  - دکتري

  باغبانی ارومیه
  سخنرانی

  

 الهولی			رسولی

مصطفی  , spiiqv@gmail.comولی اله رسولی

  mostafaghasemi1417@gmail.comقاسمی

   shivaghasemi24@gmail.com شیوا قاسمی,

مقاومت به سرماي بهاره در 

چند رقم انگور روسی (ارزیابی 

  		ي) مزرعه ا

  

 به نژادي

  

سازمان - دکتري

تحقیقات کشاورزي 

  قزوین

  پوستر 

  مهديضائی ر

 ا , mhrezaei@shahroodut.ac.irهدي رضائیم

 خوزانی¬میر صفاري

amirsaffari710@gmail.com  

هاي ژنوتیپ خصوصیات میوه

انتخابی از هیبریدهاي 

  )1Fاي زرشک (نسل گونهبین

  نژاديبه
دانشگاه صنعتی  - دکتري

  شاهرود
  سخنرانی

  

 مهدي رضائی

  mhrezaei@shahroodut.ac.irمهدي رضائی

  Porebarhimi@dhat.comفائزه پورابراهیمی,

وژیکی تنوع خصوصیات مورفول

میوه چهار جمعیت از زرشک 

هاي وحشی مناطق شاهرود و 

  خراسان رضوي

  نژاديبه
دانشگاه صنعتی  - دکتري

  شاهرود
  پوستر

 فاطمه			شفیعی

 فاطمه شفیعی

fatemehshafiee2008@gmail.com , مهدي

طاهر  , mehdihadadi@gmail.comحدادي نژاد

   azizi.taher@gmail.com عزیزي خالخیلی

هاي به نژادي اولویت

کنندگان تمشک سیاه برداشت

  در استان مازندران

  به نژادي
دکتري-  دانشگاه علوم 

 کشاورزي ساري
  پوستر

صالحی ملک آبادي 

 رضا			

 رضا صالحی ملک آبادي

rezasalehi.m94@gmail.com , مهدي حدادي

امیر رضا  , mehdihadadi@gmail.comنژاد

   ar.akbari95@gmail.com اکبري

شناسایی ارقام تمشک سیاه 

خاردار توسط صفات 

  		مورفولوژیک بذر 

  به نژادي

دانشجوي کارشناسی- 

  پوستر دانشگاه کشاورزي ساري
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عزیزي خالخیلی 

 طاهر   

 طاهر عزیزي خالخیلی

azizi.taher@gmail.com ,مهدي حدادي نژاد 

mehdihadadi@gmail.com ,فاطمه شفیعی 

 l.com fatemehshafiee2008@gmai  

بررسی ویژگی هاي فردي و 

 استان کاران	زراعی توت فرنگی

  مازندران

  به نژادي
دکتري-  دانشگاه علوم 

 کشاورزي ساري
  پوستر 

  محمدي مجیدگل

  , nejatianali@yahoo.comمحمد علی نجاتیان

مصطفی  , spiiqv@gmail.comولی اله رسولی

  , mostafaghasemi1417@gmail.comقاسمی

   Shivaghasemi24@gmail.comمیسشیوا قا

برنامه اي راهبردي در 

  تحقیقات زغال اخته
  به نژادي

 -دانشجوي دکتري

تحقیقات علوم باغبانی 

  قزوین

  سخنرانی

  قاسمی مالک

 مالک قاسمی، ابراهیم عابدي قشالقی 

  

تعیین دز مناسب بر پایه 

حساسیت 

) RADIOSENSITIVITYپرتوي(

جهت القائ موتاسیون کیوي 

 با استفاده از اشعه گامافروت 

 

  نژادي به
دکتري- مرکز تحقیقات 

 مرکبات رامسر
 پوستر

 


