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  )اسامی به ترتیب حروف الفبا( فناوريکشت بافت و زیستبخش در  نحوه ارائه آنمقاالت و   فهرست

  زمینه ارائه مقاله  عنوان مقاله  نویسندگان مقاله  ارسال کننده
- موسسه آموزشی

  تحقیقاتی
  نوع پذیرش 

 یداوچالوي 

  

افسانه کوهساري 

af.koohsari@yahoo.com ویدا 

 چالوي

  

هاي مختلف هیپوکلریت سدیم و اثر غلظت

زمان بر سترون سازي بذر توت فرنگی 

)Fragaria x ananassa (		  

-کشت بافت و زیست

  فناوري

دکتري-  دانشگاه 

علوم کشاورزي 

 ساري

  پوستر 

  فهیمه  صالحی

    هیمه صالحیف
fahime.salehi@znu.ac.ir , 

 فریبا ساعدي

Saedi.F@znu.ac.ir ,ولی ربیعی 

rabiei@znu.ac.ir  

مروري بر کشت بافت و بیوتکنولوژي توت 

  فرنگی

ست کشت بافت و زی

  فناوري

 -دانشجوي دکتري

  دانشگاه زنجان
 پوستر

  محمد  گردکانه
 حمد گردکانهم

mgerdakaneh@gmail.com  

 مستقیم زائیاثر تیدیازورون بر مسیر جنین

sa Fragaria ananas( فرنگی¬توت ارقام

Duch(.  

  

کشت بافت و زیست 

 فناوري

  پوستر  

  

  محمد گردکانه

 حمد گردکانهم

mgerdakaneh@gmail.com , 
 علی اکبر مظفري

AMozafari@uok.ac.ir , رحمت

 اله غالمی

omgholami.rahmat@yahoo.c  

 هاياثر غلظت هاي مختلف تنظیم کننده

 ارقام شاخساره پرآوري و باززائی بر رشد

  .)Fragaria ananassa Duch( فرنگی¬توت

  

کشت بافت و زیست 

 فناوري

تحقیقات  - دکتري

  کشاورزي کرمانشاه
  پوستر

 			حسینمرادي 

 اهید عبدين

abdi1992@gmail.com , 
 حسین مرادي

moradiho@yahoo.com , 
 مهدي حدادي نژاد

 mehdihadadi@gmail.com  

زي محیط کشت جوانه زنی دانه بهینه سا

  		 مازندران وحشی سیاه هاي	گرده تمشک

کشت بافت و زیست 

  فناوري

دکتري-  دانشگاه 

علوم کشاورزي 

 ساري

  پوستر

  

 			حسین  مرادي

 اهید عبدين

com ,abdi1992@gmail. 

 حسین مرادي

moradiho@yahoo.com , 

 مهدي حدادي نژاد

mehdihadadi@gmail.com 

	تمشک هاي	بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ

  		 ISSR مولکولی نشانگر وسیله به سیاه هاي

کشت بافت و زیست 

  فناوري

دکتري-  دانشگاه 

علوم کشاورزي 

 ساري

  پوستر 

    اکرم  یوسفی

  

اکرم یوسفی 
akram.yosefi@ymail.com 

بررسی اثر کلرید جیوه در ضدعفونی ریزنمونه 

   هاي تمشک سیاه بی خار 

-کشت بافت و زیست

  فناوري

دکتري-  دانشگاه 

علوم کشاورزي 
  پوستر
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,حسین مرادي ,مهدي حدادي 

  نژاد 

  

 ساري

 


