
  

 

  
  مدرس/ مدرسین   موضوع  ساعت   زمان

  دکتر نجفیان   افتتاحیه  30/7 -00/8 14/10/99یکشنبه 
  دکتر زند   تنوع زیستی و ضرورت حفاظت از آن  00/8 -30/8 14/10/99یکشنبه 
14/10/99یکشنبه   10/9- 40/8   دکتر سرخی   معاهده منابع ژنتیکی غذا و کشاورزي  -مقدمه اي بر استراتژي هاي حفاظتتنوع ژنتیکی و نقش آن در امنیت غذایی و کشاورزي پایدار  و  
14/10/99یکشنبه   10- 20/9   دکتر صوفی زاده  پروتکل ناگویا و قوانین مرتبط با دسترسی و تسهیم عادالنه سود حاصل از منابع ژنتیکی  -کنوانسیون تنوع زیستی  
14/10/99یکشنبه   45/11- 10/10   دکتر جعفرآقایی   قانون حفاظت و بهره برداري منابع ژنتیکی  و آیین نامه دسترسی و بهره برداري  
14/10/99یکشنبه   00/31- 00/21   دکتر قنواتی   منابع ژنتیکی گیاهی  جمع آوري  

51/10/99دوشنبه   30/9- 30/8   دکتر عباسعلی   پیش نیازهاي ضروري حفاظت و  آماده سازي نمونه و انواع کلکسیون ها 
51/10/99دوشنبه   45/10- 45/9   دکتر شاهمرادي   پایش زیستایی  
51/10/99دوشنبه   45/11- 00/11   دکتر عباسی مقدم و مهندس طاهري   قرنطینه مباحث سالمت بذر و  

16/10/99شنبه سه  30/9- 30/8   دکتر پوراسماعیل و دکتر کوهپالکانی   اصول کلیدي در احیا و ذخیره سازي منابع ژنتیکی و توزیع ژرم پالسم  
16/10/99شنبه سه  45/10- 45/9   مقدمدکتر پوراسماعیل و دکتر عباسی   بانک اطالعاتی و مدیریت داده 
16/10/99شنبهسه  00/12- 00/11   دکتر کوهپالکانی و دکتر امیر بختیار   درون شیشه اي    و حفاظت فراسرد 

17/10/99چهارشنبه   10/9- 30/8   دکتر عباسعلی و دکتر شاهمرادي   آشنایی با تکنیک هاي مختلف ارزیابی منابع ژنتیکی (ارزیابی هاي  عمومی)  
17/10/99چهارشنبه   00/10- 20/9   دکتر عباسی مقدم  آشنایی با تکنیک هاي مختلف ارزیابی منابع ژنتیکی (ارزیابی هاي  تخصصی براي تنش هاي زنده ) 
17/10/99چهارشنبه   15/11- 15/10   دکتر سلطانی   آشنایی با تکنیک هاي مختلف ارزیابی منابع ژنتیکی (ارزیابی هاي  تخصصی براي تنش هاي  غیرزنده )  

20/10/99شنبه   30/9- 30/8   دکتر زهراوي    هاي مرتبط با منابع ژنتیکی  ژنتیک جمعیت و کاربردهاي تجزیه هاي آماري در تجزیه و تحلیل داده 
20/10/99شنبه   45/10- 45/9   دکتر سلطانی و دکتر زهراوي   رویکردهاي پیش اصالحی به منظور  بهره برداري  

21/10/99یک شنبه   00/9- 03/8   ب طالبی قدکتر ثا  انواع مناطق حفاظت شده 
21/10/99یک شنبه   05/9- 01/9  ب طالبی قدکتر ثا  روش هاي پایش تنوع ژنتیکی و شناسایی گونه هاي در معرض تهدید یا انقراض  

21/10/99یک شنبه   04/01- 00/10   ب طالبی قدکتر ثا  شناسایی مناطق حساس و مهم از نظر غناي گونه اي  
21/10/99یک شنبه   12-11   دکتر فنایی -دکتر سرخی - دکتر اسماعیل زاده  اختتامیه  


