
اخبار انجمن علمی - دانشجویی گیاه پزشکی
ــی  ــاری شناس ــد بیم ــی ارش ــجوی کارشناس ــی/ دانش ــه محرم فاطم

ــران ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــی پردی گیاه

ــودانشــجویانورودی98-97در برگــزاریمراســممعارفــهن
ــخ97/7/22 تاری

طــی مراســمی نودانشــجویان ورودی ســال تحصیلــی 97-98 
ــه  ــی ب ــن معرف ــکی ضم ــروه گیاه پزش ــی گ ــع تحصیل ــی مقاط تمام
مراســم های  و  آئیــن  بــا  گیاه پزشــکی،  گــروه  اعضــای  و  اســاتید 

ــدند. ــنا ش ــز آش ــران نی ــگاه ته دانش

در ایــن مراســم بــا حضــور جنــاب آقــای دکتــر بی همتــا از گــروه 
ــته  ــتاد بازنشس ــان اس ــم دکتراحمدی ــات و خان ــالح نبات ــت و اص زراع
ــزه مخصــوص رتبه هــای  ــات، اهــدای جای گــروه زراعــت و اصــالح نبات
اول و دوم دانشــجویان فارغ التحصیــل در مقطــع کارشناســی گــروه 
گیاه پزشــکی بــه خانــم زهــرا زعیمیــان )رتبــه اول( و آقــای محمدجــواد 

ــد. قمــری زاده )رتبــه دوم( انجــام گردی

بعــالوه در ایــن مراســم خانــم راضیــه بخشــایی به عنــوان کارآفریــن 
ــد  ــراد ســخنرانی پرداختن ــه ای ــر در حــوزه ی کشــاورزی ب ــق و برت موف
ــوت  ــت دع ــرای موفقی ــتر ب ــت بیش ــالش و هم ــه ت ــجویان را ب و دانش

نمودنــد.

در پایــان مراســم، تمامــی نودانشــجویان ورودی بــه معرفــی خــود 
پرداختنــد و بــا اهــدای کتــاب از آنــان تقدیــر بــه عمــل آمــد.

ــحو ــتصل ــمدرخدم ــیعل ــنوارهروزجهان ــزاریجش برگ
ــر ــواندبی ــیبهعن ــنصادق ــایامی ــورآق ــاحض ــعهب توس
ــروه ــوگ ــوانعض ــیبهعن ــتهکرم ــمفرش ــنوارهوخان جش

ــی ــعطبیع ــاورزیومناب ــسکش پردی
جشــنواره علمــی دانشــجویی »روز جهانــی علــم در خدمــت صلــح 
ــان  ــه همــت انجمن هــای علمــی دانشــجویی 29- 27 آب و توســعه«، ب
مــاه ســال 1397 در باشــگاه دانشــجویان دانشــگاه تهــران برگــزار شــد.
ــاط  ــت ارتب ــاوری، تقوی ــم و فن ــج عل ــدف تروی ــنواره باه ــن جش ای
ــای  ــته ای در بخش ه ــای بین رش ــج فعالیت ه ــه، تروی ــگاه و جامع دانش
ــزاری  ــجویی، برگ ــی دانش ــای علم ــتاوردهای انجمن ه ــگاه دس نمایش
ــزار  ــر برگ ــاب هن ــم در ق نشســت های علمی-ترویجــی و نمایشــگاه عل

شــد.
 در ایــن جشــنواره امیــن صادقــی دبیــر انجمــن علمی-دانشــجویی 
ــران  ــگاه ته ــی دانش ــع طبیع ــاورزی و مناب ــس کش ــکی پردی گیاه پزش
ــی- ــن علم ــو انجم ــی عض ــته کرم ــنواره و فرش ــر جش ــوان دبی به عن

ــس کشــاورزی و  ــروه پردی ــوان عضــو گ دانشــجویی گیاه پزشــکی به عن
ــع طبیعــی دانشــگاه تهــران حضــور داشــتند. مناب
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ــگاه  ــر نمایش ــه برت ــه غرف ــه س ــنواره، ب ــن جش ــه ای در اختتامی
انجمن هــای علمــی دانشــجویی ازنظــر آشــنایی عمــوم مــردم و 
ــا نقــش علــم در زندگــی جوایــز ارزنــده ای اهــدا شــد و  دانشــگاهیان ب
گــروه پردیــس کشــاورزی و منابــع طبیعــی دانشــگاه تهــران موفــق بــه 

ــد. ــنواره گردی ــه اول جش ــب رتب کس

ــا ــکیب ــجویانگیاهپزش ــتدانش ــهینشس ــزاریجلس برگ
ــکیدر ــروهگیاهپزش ــیگ ــایهیئتعلم ــروهواعض ــرگ مدی

ــخ17آذر97 تاری
نشســت دانشــجویان تمامــی مقاطــع تحصیلــی بــا مدیریــت محترم 
ــای  ــایر اعض ــواه و س ــوان نیکخ ــد ج ــر محم ــای دکت ــاب آق ــروه جن گ
ــال  ــاه س ــخ 17 آذرم ــروه گیاه پزشــکی در تاری ــی گ ــرم هیئت علم محت
ــه همــت انجمــن علمــی- دانشــجویی گیاه پزشــکی برگــزار شــد.  97 ب
در ایــن جلســه، ضمــن گرامیداشــت روز دانشــجو، دانشــجویان تمامــی 
ــای  ــه و اعض ــود پرداخت ــکالت موج ــان مش ــه بی ــی ب ــع تحصیل مقاط

ــد. ــخگویی برآمدن ــدد پاس ــه، درص ــی صمیمان ــی در فضای هیئت علم
جانــب  از  راه حل هایــی  و  تجربیــات  پیشــنهاد ها،  همچنیــن 

دانشــجویان ارائــه گردیــد و در پایــان تأکیــد بــر انتقــال بیشــتر نظــرات 
ــروه صــورت  ــرم گ ــر محت ــه اعضــای هیئت علمــی و مدی دانشــجویان ب

ــت. گرف

ــدهاســپاون ــامســبزتولیدکنن ــدازشــرکتســارینف بازدی
ــخ97/9/24 ــیدرتاری ــیوداروی ــایخوراک قارچه

دانشــجویی  علمــی  انجمــن  درخواســت  بــه  بازدیــد  ایــن 
گیاه پزشــکی و بــا همــکاری جنــاب آقــای دکتــر جــوان نیکخــواه مدیــر 
گــروه گیاه پزشــکی بــا حضــور دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی رشــته 

ــد. ــزار ش ــی برگ ــاری شناس بیم
ــام به عنــوان اولیــن مرکــز تولیــد تخصصــی و  مجموعــه ســارین ف
ــالش خــود را به منظــور عرضــه  اســتاندارد اســپاون در کشــور تمــام ت
ــدگان  ــا تولیدکنن ــه اســت ت ــکار گرفت محصــوالت باکیفیــت مناســب ب
ایرانــی، بــا اســتفاده از مــاده اولیــه مناســب بــه محصولــی باکیفیــت و 

کمیــت بــاال، دســت پیــدا کننــد.
ــر ایــن، مجموعــه ســارین فــام به منظــور افزایــش دانــش  عــالوه ب
عمومــی و تخصصــی عالقه منــدان  و دانشــجویان بــه جنبه هــای 
ــش  ــی و افزای ــی  و داروی ــی، صنعت ــای خوراک ــش قارچ ه ــف دان مختل

ــد. ــزار می کن ــی برگ ــای آموزش ــدگان دوره ه ــدی تولیدکنن توانمن
همچنیــن مجموعــه ســارین فــام باهــدف انعــکاس آخریــن اخبــار 
ــی  ــی، داروی ــای خوراک ــژه قارچ ه ــا به وی ــای قارچ ه ــات از دنی و اطالع
ــف  ــای مختل ــاالن در زمینه ه ــدگان و فع ــی تولیدکنن ــی، معرف و صنعت
ــد  ــن صنعــت و پیون ــن ای ــی محققی ــا،  معرف ــد قارچ ه ــا تولی ــط ب مرتب
دانشــگاه و مراکــز تحقیقاتــی بــا مراکــز تولیــدی، فصلنامــهتخصصــی
قــارچ را بــه شــکل فصلنامــه و در چهــار شــماره در هرســال چــاپ و 

ــد. ــر می کن منتش
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