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پوستربررسی واکنش برخی صفات مورفولوژیکی گیاهچه سویا به تلقیح با میکوریز و تریکودرما در شرایط تنش خشکیابراهیم نژاد آکردیمجتبی113056

پوستربررسی تاثیر تلقیح میکوریز و تریکودرما بر برخی خصوصیات رشدی و فیزیولوژیکی دو رقم سویا تحت تنش خشکیابراهیم نژاد آکردیمجتبی277767

پوستر(روستای بصری، لنجرود و حصار: منطقه مورد مطالعه)جمع آوری و بررسی اتنوبوتانی منتخبی از گیاهان شهر توره ابطحیفائزه السادات354150

پوستر(بخش کمره شهرستان خمین: مطالعه موردی)های سنتی با استفاده از گیاهان دارویی ¬سنجش سطح گرایش به درمانابطحیفائزه السادات428712

پوستر(روستاهای پاکل، سرسختی باال، حک علیا)شهرستان شازند، بخش مرکزی : دانش بومی استفاده از گیاهان دارویی مطالعه موردیابطحیفائزه السادات538421

پوستربررسی تثبیت زیستی نیتروژن توسط  باکتری ریزوبیومابوعلیسمیرا616082

پوستر( silybum marianum (L.) Geartn )القای ریشه مویین در گیاه دارویی خارمریماتابکیشهال 749764

پوستر(.Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm)القای ریشه مویین در گیاه دارویی اتابکیشهال 892607

پوستراستفاده از آب خاکستری به عنوان راهکاری در جهت توسعه پایدار منابع آباحمدپریهدیه981893

پوستربررسی آلودگی نیتراتی منابع آب و روشهای حذف آناحمدپریهدیه1048301

پوستربررسی انتشار آلودگی نیتراتی در منابع آب و راههای کنترل آناحمدپریهدیه1158580

پوستر بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه کنجد در شرایط تنش شوریCO2تاثیر افزایش غلظت اخالص پورمهشید1237939

سخنرانیبررسی طرح انتقال آب از دریای عمان  به استان های شرقی در راستای اقتصاد مقاومتیاخالقیاحمدرضا1355275

سخنرانیارزیابی عوامل اثرگذار بر فقر در بین روستاییان شهرستان زابلاربابی فاطمه 1454163

پوستراقتصاد گیاهان دارویی با رویکرد مزیت های خراسان رضوی در برنامه اقتصاد مقاومتیارفعآفاق1563949

پوستراستفاده از محصوالت جانبی کشاورزی و ضایعات زراعی در تغذیه دام و طیوراسدیمحمد1633995

پوستربررسی روش های پیشگیری و کاهش سطح مایکوتوکسین ها در خوراک دام و طیوراسدیمحمد1732957

پوستراثر جایگزینی ضایعات توتون با سیالژ ذرت بر میزان تولید گاز و تعیین میزان خوشخوراکی در گوسفند نژاد زلاسدی جلودارامید1891601

پوستراثر جایگزینی ضایعات توتون با سیالژ ذرت و مکمل سازی با اوره بر ترکیبات سیالژ ذرتاسدی جلودارامید1911844

اسکندری ثانیمحمد2028596
با رویکرد اقتصاد )بررسی نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی استراتژیک بر توسعه اقتصادی استان خراسان جنوبی 

(مقاومتی
پوستر

سخنرانیظرفیتها و پتانسیل های استان خراسان جنوبی در حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی کشاورزی؛ رویکردی فراسرزمینیاسکندری ثانیمحمد2129547

پوستراگروتوریسم راهکارهای در جهت  توسعه پایدار اشتغال استان خراسان جنوبیاسکندری ثانیمحمد2228165

پوسترمدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی با تاکید بر  تغییرات آب و هوایی  در استان سیستان و بلوچستاناسمعیل نژادمرتضی2366309

پوستریIn sitoارزیابی جایگزینی دانه جو با ضایعات ماکارونی در کنسانتره های پر انرژی با استفاده از تکنیک اعظمیمحمدهادی2498709

پوستریB1 گلوکان و دیواره سلولی مخمر بر عملکرد بزهای شیرده سانن تحت تنش آفالتوکسین β (1→3)تأثیر تغذیه اجباری اعظمیمحمدهادی2513254

پوستر بر ترکیبات شیمیایی پوسته دانه آفتابگردانTrametes giboosaاثر کشت قارچ افتخاری نمینمینا2637422

پوستر بر ترکیبات شیمیایی کاه عدسTrametes giboosaاثر کشت قارچ افتخاری نمینمینا2797691

پوستر(.Spinacia oleraceae L)بر وزن تر و برخی خصوصیات فیزیولوژیک اسفناج (گاما آمینو بوتیریک اسید)مطالعه تاثیر گابا افضلی گروهمرضیه2823730

پوسترتأثیر افزودن سطوح مختلف لیگنوسولفونات بر کیفیت خوراک پلت شده میگواقبالی بزدی حسن2946866

تهیه،طراحی و اجرای نقشه راه گیاهان دارویی  و طب سنتی استان خراسان جنوبی"امینی فردمحمد حسین3077131 پوستر"

پوستر(.Crocus sativus L)بررسی تاثیر مصرف کود کنسانتره کود مرغی بر عملکرد گل و کالله زعفران  امینی فردمحمد حسین3171216

پوستردر مقایسه عملکرد  در بیرجند (Setaria italica)بررسی سازگاری الین  های امید بخش ارزن دم روباهی آذری نصرآبادعلی3226262

پوستربررسی پایداری عملکرد علوفه در الین های امید بخش سورگوم علوفه ای در بیرجندآذری نصرآبادعلی3361449

سخنرانیزمینی به اثر تنظیم کننده رشد سالیسیک اسید و جذب عنصر سمی ارسنیک از خاک¬واکنش گیاه سیبآذریانسمیه3416577

آذریانسمیه3554741
تأثیر کاربرد تنظیم کننده های سیلیسیم و مخمر بر جذب عنصر آرسنیک   و برخی پارامترهای رشد در گیاه سیب 

(.Solanum tuberosum L)زمینی
پوستر

پوستربررسی پتانسیل عملکرد، انحراف از پتانسیل عملکرد در مزارع گندم زرقان فارسآندیدهمسعود3691626

پوسترتأثیر استفاده از حوضچه ترسیب مانع دار جهت کاهش آورد رسوب رودخانه با استفاده از مدل آزمایشگاهیآهنیحمید3756257

پوستر در گاوهای هلشتاین مازندرانSSCP با استفاده از تکنیک INHβAبررسی چند شکلی در جایگاه بابامحمدیاکرم3835449

پوستر در گاوهای هلشتاین مازندرانSSCP با استفاده از تکنیک INHαبررسی چند شکلی در جایگاه بابامحمدیاکرم3994583

باعزمزهرا4045418
بررسی مدیریت تقاضای آب کشاورزی در منابع آب های زیرزمینی با تأکید بر سیاست قیمت گذاری با استفاده از روش برنامه ریزی 

PMPریاضی 
پوستر

پوستربررسی نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب زیرزمینیباعزمزهرا4130960

بخشیمحمدرضا4274810
دهستان باغستان : مورد مطالعه)دامی - های کسب و کار خانگی در بخش صنایع تبدیلی و فرآوری کشاورزی ¬بررسی فرصت

(شهرستان فردوس
سخنرانی

سخنرانیهای کارآفرینی کشاورزی در مناطق روستایی شهرستان فردوس¬ها و زمینه¬بررسی فرصتبخشیمحمدرضا4346315

پوستربرداشت شده از مناطق مختلف (Berberis vulgaris L.)بررسی کیفیت میوه خشک زرشک بیدانه براتیزهرا4493531

پوستربررسی تاثیر شبکه های کاشت بر روی برخی از صفات کیفی چمن رولبزازیکامران 4566692

پوستر(Calendula officinalis L.)بررسی تاثیر مقادیر مختلف کمپوست چمن بر روی رشد و نمو گل همیشه بهار  بزازیکامران 4657323

. میباشد96/10/26مشروط به ارسال اصالحات حداکثر تا تاریخ  (*)پذیرش مقاالت مشخص شده با : تذکر مهم



پوسترمقایسه بیالن دشت های رفسنجان و بیرجند جهت پیشگیری از بحرانی ترشدن دشت بیرجندبهمدیمحمدحسین4711434

بیاتحسن4891677
 )تحت تاثیر دگرآسیبی عصاره آبی گیاه نرگس شیراز  (.Brassica rapa L)بررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه شلغم 

Narcissus  tazetta L.)
پوستر

پوستر(.Narcissus tazetta L)تأثیر نانوذرات نقره بر عمرگلجایی گل شاخه بریده نرگس بیاتحسن4962826

پوستر(Zinnia elegans)زنی و رشد گیاهچه آهار ¬بر جوانه (.Narcissus tazetta L)اثرات آللوپاتیک گیاه نرگس شیراز بیاتحسن5075980

پوستر(استان خراسان جنوبی: مطالعه موردی) و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش آبGISکاربرد بیکیعلی5198503

پوستر(استان خراسان جنوبی: مطالعه موردی)اشتغال زایی در بخش آب کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتیبیکیعلی5267840

پوستر(استان خراسان جنوبی: مطالعه موردی)بررسی آب های شور زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک جهت پرورش ماهیبیکیعلی5375890

پوستربررسی وضعیت اشتغال زایی در سیستم های آبیاری سنتی و آبیاری نوینبیکیعلی5427913

پوستراثر ورمی کمپوست، کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیاپورآریائیسهیل5520643

سخنرانی(مطالعه موردی روستاهای بخش مرکزی شهرستان زابل)بررسی نقش کارآفرینی در توسعه کشاورزی  پیرانی محمد5675170

پوستر و ارتباط آن با صفت وزن شش ماهگی در بز کرکی استان خراسان جنوبی1بررسی چند شکلی ژن هورمون رشد پیریآرزو5727055

پوسترهای رشدی نشاء  گوجه فرنگی¬بررسی تاثیرکالت آهن، نانو کالت آهن و اسید هیومیک بر شاخصپیریمژگان5813258

پوستر و ارتباط آن با صفت وزن سه ماهگی در بز کرکی استان خراسان جنوبی1بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد پیریآرزو5981876

پوسترهای فتوسنتزی نشاء  گوجه فرنگی¬تاَثیر اسید هیومیک، کالت آهن و نانو کالت آهن برمحتوای رنگدانهپیریمژگان6092367

پوسترهای میکوریز جدا شده از مناطق شور و خشک¬شناسایی و بررسی تنوع  قارچپیمانهزهرا6197652

پوسترپاسخ گیاهان پسته به قارچ های میکوریز بومی در شرایط تنش شوری و خشکیپیمانهزهرا6247351

پوستر    برای فون استان فارسBrachygalea miskoi Ronkay (Lep.: Noctuidae)گزارش جدید گونه تمنادارالهه6313347

پوستربررسی عوامل تاثیر گذار بر ترغیب مردم در حفاظت از محیط زیستتوکلی فدیههمریم6440476

پوسترگذار¬¬مرغ در مرغ های تخم¬بر  صفات کیفی تخم (Hibiscus sabdariffa)اثر عصاره کاسبرگ و برگ گیاه چای ترش ثابتشهین6592880

پوستر کاربرد دارویی چای ترش تا تجاری سازی برای صنعت طیورثابتشهین6618353

پوستربر غلظت مالون دی آلدئید بافت کبد رت  (Pistaciacabulica)اثر عصاره الکلی دانه کسور جبالبارزیزهرا 6755873

پوستری شیردهی در گاوهای شیری زینه و اصیل هلشتاین ایران¬پایش بهبود ژنتیکی ساالنه برای صفت تولید شیر دورهجعفریمحدثه6886210

جعفریمهدی6926301
 Sitotroga cerealella             بررسی تاثیر رژیم غذایی در دوره الروی روی برخی شاخصهای زیستی پروانه بید غالت 

(Lepidoptera : Gelechiidae)
پوستر

پوسترکنترل گل جالیز بااستفاده از پوشش پالستیکیجعفریمهدی7099888

سخنرانیتعیین دز مناسب اشعه گاما برای القا جهش ژنتیکی در زعفرانجهاندارفاطمه7111085

پوستردر سطوح مختلف رطوبتی (.panicum miliaceum L)تأثیر دیاتومیت بر اجزای عملکرد ارزن معمولی حاجی رسولیفاطمه7215339

حاجی رسولیفاطمه7391148
 (.panicum miliaceum L)اثر سطوح مختلف رطوبتی و دیاتومیت بر وزن خشک برگ و عملکرد بیولوژیک ارزن معمولی 

در منطقه بیرجند
پوستر

پوستر(.Coriandrum sativum L)مطالعه اثر  کود آلی بر عملکرد کمی و کیفی گشنیز حاجی شعبانیهانیه7495283

پوستربررسی آزمایشگاهی اثر نصب موانع مکعبی در مسیر جریان رودخانه های سیالبی بر کاهش آورد رسوباتحبیبی نژادزهره7511666

پوسترتاثیر تنش خشکی پایه مادری بر اجزای عملکرد و عملکرد جوحسن پور زرگریعذرا7629817

پوستربررسی واکنش برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد جو در شرایط تنش خشکیحسن پور زرگریعذرا7758623

پوستر موثر بر صفات تولید مثلی در گاو هلشتاین  و مونبلیاردSLC37A2 مقایسه چندشکلی های جایگاه ژنی حسینیزهره السادات7820007

سخنرانیPCR-SSCP موثر بر صفات تولید مثلی در گاو هلشتاین و مونبلیارد  با روش SHBGشناسایی واریانت های آللی در جایگاه ژنی حسینیزهره السادات7999103

پوسترچند دلیل برای توجه به اشتغالزایی در کشاورزی با توجه به شرایط کشورحسینیسیدمحمدـ80

پوسترارزیابی ظرفیت های گردشگری روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه ساکنان محلی در شهرستان سلسلهحق نظریسمیه8163077

پوسترتیمار بذر با عنصر روی، پیریدوکسین و اسید پانتوتنیک¬بررسی تجمع ماده خشک و عملکرد سبز گیاه لوبیا سبز تحت تأثیر پیشحلفیجواهر 8211555

سخنرانیاثرمدیریت های مختلف چرای دام برمیزان کربن آلی  و وزن مخصوص ظاهری خاک های منطقه رابرحیدرییوسف8394434

پوستر در انسان و حیوانCurcuma longaبررسی سیستماتیک درمان بیماری کبد چرب با استفاده  گیاه دارویی زردچوبه  حیدریشیما8492136

پوسترردیابی ویروس موزائیک شلغم از علف هرز ناخنک در مزارع زعفران خراسان جنوبیحیدریمریم8514645

پوستراستفاده از نانو ذرات ویروس های گیاهی در پزشکیحسینیسیده عاطفه8620062

پوسترتاثیر مدیریت برخال عملکرد در شهرستان اندیمشک با استفاده از آنالیز خط مرزیخادممریم8791303

پوسترهای تولید عملکرد گندم آبی در شرایط مدیریت زراعی¬تجزیه و تحلیل محدودیتخادممریم8876193

پوستربررسی میزان اشتغال و تولید کشاورزی گلخانه ای در مقایسه با کشاورزی سنتیخاشعی سیوکیحسین8946471

پوستربررسی کاشت گیاه دارویی اسفرزه در استان خراسان جنوبیخاکبازحامد9077949

پوستراحیا و حفظ قنوات با رویکرد ایجاد توسعه پایدار روستایی در استان خراسان جنوبیخاکبازحامد9142057

پوستر در گاوهای هلشتاین و مونبلیاردpri-mir-423شناسایی فرم های مختلف آللی در جایگاه نشانگری خدارحمیابراهیم9299105

پوسترتأثیر افزودن سطوح مختلف صمغ گوار بر کیفیت فیزیکی خوراک پلت شده جوجه های گوشتیخسروجردیمجتبی9324128

پوسترتحقق کارآفرینی در مناطق روستایی در راستای اقتصاد مقاومتیخسروی پوربهمن9473754

پوستردر فواصل مختلف (CROSS)مقایسه مدل زمین آماری شاخص کراس خسروی پورنازیال9561957

پوستراثر میوه بلوط فرآوری شده با پلی اتیلن گلیکول بر  عملکرد و خصوصیات الشه جوجه های گوشتیخشجانلیال9632808



پوسترهای گوشتی تغذیه شده با جیره حاوی میوه بلوط فرآوری شده با اوره¬ارزیابی صفات عملکردی و وزن نسبی اجزای الشه جوجهخشجانلیال9751235

پوستر(dji از شرکت MG-1Sمطالعه موردی پهباد  )استفاده از پهبادها در جهت کنترل و مراقبت از مزارع کشاورزی دخیلیرسول9868539

دخیلیرسول9915834
 در محیط نرم افزار Landsat8 در محدوده شهرستان رشتخوار، با استفاده از تصاویر ماهواره ای NDVIبررسی تغییرات شاخص 

ArcG IS
پوستر

پوسترArcGIS در محیط نرم افزار Sentinel در شهر مشهد و حومه، با استفاده از تصاویر ماهواره ای NDVIبررسی شاخص دخیلیرسول10082860

درستکاروجیهه10120471
بندی پتاسیم قابل جذب در باغات مرکبات دهدشت و چرام با استفاده از سامانه اطالعات ¬بررسی الگوی تغییرات مکانی و پهنه

(GIS)جغرافیایی
پوستر

درستکاروجیهه10239654
بندی کربن آلی در باغات مرکبات دهدشت و چرام با استفاده از سامانه اطالعات ¬بررسی الگوی تغییرات مکانی و پهنه

(GIS)جغرافیایی
پوستر

پوستربررسی امکان استفاده از بقایای کارخانجات قند در کاهش رس قابل پراکنش در خاکدرستکاروجیهه10353033

پوسترشاخص تحمل به آلودگی، معیاری برای انتخاب درختان و درختچه های متحمل به آلودگی هوادل خواستهسمیه10465508

پوستر کلسترول خون در شترمرغLDL و HDLبر  (Withania coagulans)ی گیاه پنیرباد ¬اثر پودر میوهدلکش رعنا10560653

پوسترسازی آزمایشگاهی دستگاه گوارش دام های پرورشی¬های سموم قارچی بر حذف عنصر روی در شرایط شبیه¬اثر جاذبدلکش رعنا10690385

پوستراستفاده از  تنظیم کننده های رشد  به منظور افزایش عملکرد گیاهان دارویی در مناطق خشکدهقانی بیدگلیرضا10789922

پوستراثرات تغذیه و فصل زایش بر طول روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین در استان خراسان.دیدارخواه.مسعود10810033

پوستراثرات تغییرات دمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین.دیدارخواه.مسعود10960182

پوستروری تولید در گاوداریهای صنعتی شیری¬بررسی عوامل موثر بر بهره.دیدارخواه.مسعود11033203

پوستربکارگیری روش پویایی سیستم در زمینه ی پیش بینی و بهره برداری مجاز از منابع آب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه ی مصرف آبدیمیامید11194153

دیمیامید11264450
در محل باغ، بدون قطع شاخه ی درخت و با رعایت مسائل علمی و بهداشتی، و تدوین  (برداشت تا بسته بندی)استحصال زرشک 

استاندارد برای مصارف داخل و صادرات خارج از کشور
پوستر

پوستربررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه مکانیسم آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پلذاکریمجتبی11347411

پوستربررسی روش های تغییر الگوی جریان در کاهش آبشستگی پیرامون تکیه گاه پلذاکریمجتبی11445531

پوستربررسی روش های مقاومت بستر در کاهش آبشستگی موضعی پیرامون تکیه گاه پلذاکریمجتبی11591737

پوسترجداسازی دو گونه ی قارچی از گیاه علف شور در منطقه ی بیرجندرازقندیمینا11683227

پوستر از مزارع کنجد در منطقه طبسAlternaria alternateشناسایی رباطیسهیال11760435

پوسترشناسایی قارچ پنی سیلیوم از مزارع کنجد در منطقه طبسرباطیسهیال11891591

پوسترتعیین ارزش غذایی ظروف یکبار مصرف گیاهی با نگرشی بر مورد استفاده قرار گرفتن در تغذیه دامرحیم دوست مژدهینگین11943983

رشیدیمحدثه السادات12079501
برآورد پارامترهای منحنی شیردهی گاوهای شیری زایش اول بر اساس رکوردهای روز آزمون شیر خام، شیر تصحیح شده برای چربی 

و شیر تصحیح شده برای انرژی
پوستر

رضاپور جغالیونس12195089
 L.  portulaca)اثر تنش خشکی بر شاخص پایداری غشاء و مقدار نسبی آب برگ در توده های مختلف گیاه دارویی خرفه 

oleracea) تحت شرایط گلخانه ای
پوستر

پوستراثر عصاره مخمر بر میزان کربوهیدرات  و ترکیبات فالونوئیدی گیاه دارویی استویا در شرایط کشت درون شیشه ایرضائیحمیده12250773

پوستراثر دی اکسیدتیتانیوم بر میزان کربوهیدرات  و ترکیبات فالونوئیدی گیاه دارویی استویا در شرایط کشت درون شیشه ایرضائیحمیده12354891

رضائی زاده مهابادیکامران12496260
امکان سنجی طراحی و ایجاد محیط های شهری با رویکرد کشاورزی شهری پایدار در راستای ارتقاء کیفیت محیط زیست و توسعه 

SWOTپایدار با ارائه مدل 
پوستر

پوسترقابلیت های خراسان جنوبی و افغانستان در راستای تکمیل زنجیره ارزش بخش کشاورزیرضائی نسبآزاده12580846

پوستر(روستای ازمیغان، شهرستان طبس: مورد مطالعه)تنش های آّبی و تعیین استراتژی الگوی کشت در مناطق روستایی رضائی نسبآزاده12688301

رمضانییوسفـ127
افزایش آگاهی مردم نسبت به مسائل مربوط به آب  های موثر بر اطالع رسانی و تبیین تأثیر رسانه و شناسایی رسانه 

شرب
پوستر

پوسترها تبیین نقش زنان در اصالح الگوی مصرف خانوادهرمضانییوسفـ128

پوستربررسی تأثیر گچ بر جذب روی و مس بوسیله گندمزارعحسین12930607

پوستربررسی تاثیر کود دامی بر جذب روی و مس بوسیله گندمزارعحسین13016259

پوسترفرموالسیون پاستیل رژیمی فراسودمند بر پایه ی عناب وزرشکزراعتکارزهرا13155591

پوستربررسی تغییرات ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه تازه عنابزراعتگرهادی13213894

سخنرانیاحداث باغ متراکم پیوندی عنابزراعتگرهادی13380045

زراعتگرهادی13426798
 Carpomyiaمیوه عناب  ¬و اهمیت آنها در مقاومت به مگس (Ziziphusجنس )خصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه عناب 

vesuviana  Costa (Diptera : Tephritidae )
پوستر

پوسترمقایسه مدل های رگرسیون کالسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابورزراعتی نیشابوریسپیده13599422

پوستربررسی روابط بین کربن آلی و برخی مولفه های خاکزرقیابوالفضل13654063

پوسترجمع آوری شده از مناطق مختلف استان فارس (.Glycyrrhizaglabra L)بیان ¬بررسی تنوع فیتوشیمیایی و هفده توده شیرینزمانی کردشولیحجت13766767

پوسترمدیریت تقاضای آب شرب و بهداشت از دیدگاه فرهنگیزینلیفاطمه13821144

پوسترمدیریت و سیستم آبیاریزینلیفاطمه13998866

پوستراستفاده از اسانس های روغنی در بسته بندی مواد غذایی به عناون عوامل آنتی میکروبیزینلیطیبهـ140

پوسترکاربرد اسانس های روغنی به عنوان عوامل آنتی اکسیدان در مواد غذاییزینلیطیبهـ141



پوسترکاربرد بیوسنسورهای جدید در ارزیابی میکروبیولوژیکی غذازینلیطیبهـ142

ساالری علی آبادابراهیم14334535
ارزیابی اثر متقابل بین محتوی انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره غذایی و جنسیّت بر وزن بدن در نقطه ی عطف منحنی 

308رشد جوجه های گوشتی راس 
پوستر

ساالری علی آبادابراهیم14449382
های گوشتی  ی غذایی بر زمان نقطه عطف منحنی رشد جوجه¬بررسی اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره

308سویه راس 
پوستر

پوستر(Cannabis sativa L.)تحت تاثیر زمان های مختلف تداخل در تراکم های مختلف شاهدانه  بررسی وزن خشک علف های هرز سامانی پورجمشید14566046

پوستر(Cannabis sativa L.)اثر تراکم و دوره های رقابت علف های هرز بر خصوصیات رشدی شاهدانه سامانی پورجمشید14688354

پوسترکاربرد گیاهان زینتی در پاالیشگری خاکهای آلوده به سربسبزعلی پورزهرا14715497

پوستربررسی راهکارها و چالش های پیش روی توسعه مشاغل سبزسپاهیادریس14811135

پوستر8/5 و 4/5برآورد بارش ایستگاه نیشابور با استفاده از مدل های گزارش پنجم و سناریوهای انتشار سرابندیامجد14973022

پوسترها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دمای کمینه و بیشینه ایستگاه نیشابور¬مقایسه مدلسرابندیامجد15035173

پوستربررسی ارتباط آماری بین ضریب تبیین تابع گامای ناقص وود و پارامترهای تابع و خصوصیّات شیردهی گاوهای شیری ایرانسربوزیعبدالرحمان15118103

پوستربررسی روند تغییرات ساالنه برای پارامترهای تابع وود و برخی خصوصیّات شیردهی گاوهای شیری ایرانسربوزیعبدالرحمان15290380

پوستردنیای بدون مرزسلطانیحامد15336599

سلطانی گودرزیآزاده15459460
 روی گندم، برنج و Tribolium confusum Duval (Col: Tenebrionidae)بررسی میزان زاد و ولد شپشه آرد 

فرآورده های آنها
پوستر

شاملوحسن15526073
در شرایط  (Plantago ovata L )اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه دارویی اسفرزه 

گلخانه
پوستر

شاملوحسن15621449
در  (Plantago ovata L )اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه دارویی اسفرزه 

شرایط گلخانه
پوستر

پوستر(STI)براساس شاخص تحمل به شوری (Crocus sativus)ارزیابی تحمل به شوری زعفرانشبرنگ زادهمرضیه15769565

پوستردر پیش بینی عملکرد پیاز زعفران در شرایط تنش شوری(Weibull)بررسی توانمندی مدل تجربی ویبولشبرنگ زادهمرضیه15885615

عدم پذیرشبررسی نقش شرکت های دانش بنیان در تولید و اشتغالشرفی سرابی وحید15974615

پوستربررسی نقش کارآفرینی بر ارتقاء و اشتغال در بخش کشاورزیشرفی سرابی وحید16039477

پوسترروی رشد برخی  گیاهان (PRD)اثرات خشکی موضعی ریشه شریفانفهیمه16195665

پوسترها جهت واردسازی در تغذیه نشخوارکنندگان و طیور مروری بر قابلیت میکروجلبکشوکائیانمریم16237011

پوسترهای دریایی و امکان استفاده از آنها در تغذیه نشخوارکنندگان و طیور مروری بر خصوصیات ماکروجلبکشوکائیانمریم16356122

سخنرانیتحلیل مالی پروژه آب رسانی و برآورد ارزش اقتصادی آب حاصل از آن در منطقه زهکشهرکی افسانه 16495842

پوسترنقش اقتصاد دانش بنیان در تولید و  اشتغال بخش کشاورزیصادقیانارسالن16596176

پوسترمروری بر موانع اشتغال در رشته کشاورزیصادقیانارسالن16679017

پوسترهای کیتینولیتیک از بدن سوسک و زنبور¬جداسازی و شناسایی برخی از قارچصدیقیعاطفه16761518

پوسترجداسازی فوزاریوم تجزیه کننده کیتین از عقربصدیقیعاطفه16870377

پوسترجداسازی آلترناریای مقاوم به شوری در منطقه بیرجندصدیقیعاطفه16917483

پوسترسنتز و شناسایی  خصوصیات زئولیت غنی شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به روش سبزصفی نژادبتول17016210

سخنرانیارزیابی کیفیت آب چشمه های رشته کوه شتری طبس از نظر مصارف کشاورزیضیاءحسن17199227

پوستربررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزیطباطبائیسیدمصطفی17273467

سخنرانیبررسی تأثیر شیوه آبیاری بر منابع آب و کشاورزی پایدارطباطبائیسیدمصطفی17331199

پوسترارزیابی سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه پنبهعابدین پورمیثم17429984

پوسترارزیابی شرایط اقلیمی کشت زعفران در شهرستان اقلید فارسعابدین پورمیثم17521391

پوستردر منطقه رودبار جنوب (Arachis hypogaea L)اثر تاریخ کاشت بر تولید ماده خشک ژنوتیپ های مختلف بادام زمینی عارفینادر17693291

پوستر در شرایط مزرعه ایHelicella candeharicaبررسی کارایی تیمارهای مختلف برای کنترل حلزون سفید عالیشاهحسان17750979

پوستر(.Crocus sativus L)بررسی سنجه های سموم و مدیریت آفات و علف های هرز و نقش آنها در شاخص پایداری زعفران  عاملی سرچاهیطاهرهـ178

پوسترکارآفرینی، رویکردی برای تولید ملّی کشاورزی و راهبردی برای اقتصاد مقاومتیعسگری رادمسعود17997628

پوسترآموزش های مهارتی و انتقال یافته ها، بنمایه های بهره وری و پیشرفت درکشاورزیعسگری رادمسعود18067484

پوستربررسی تاثیر عملیات حفاظت آب و خاک در بهره وری از بارش ها و کاهش جریان های سیالبی در مناطق خشک و نیمه خشکعشقی زادهمسعود18158662

عشقی زادهمسعود18237071
منطقه مورد مطالعه حوزه زوجی کاخک )بررسی تاثیر عملیات بیولوژیکی و قرق بر ویژگی های پوشش گیاهی حوزه های آبخیز 

(گناباد
سخنرانی

پوستر(Cuminum   cyminum)تاثیر کاربرد غلظت های مختلف اسید سالسیلیک بر رشد و تولید بذر زیره سبز علی پور میاندهیزینب18331572

پوستر(Cuminum   cyminum)تاثیر اسید سالسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز علی پور میاندهیزینب18450324

پوستربررسی طول کلئوپتیل در بذور گندم های مصنوعیعلی پورمقدمسمیه18597842

پوسترتجزیه ژنتیکی صفت وزن هزاردانه در گندم های هگزاپلوئید مصنوعیعلی پورمقدمسمیه18639279

پوستر گاو هلشتاین3 قرار گرفته در هاپلوتایپ شماره SMC2ردیابی چندشکلی های آللی در جایگاه ژنی عنایتیخزان18745685

پوستر موثر بر صفات تولید مثلی در گاو هلشتاینAPAF1شناسایی واریانت های آللی در جایگاه ژنی عنایتیخزان18837695

پوستررواناب- واسنجی مدل های بارشغفاریمهناز18988014



پوستر(استان اردبیل) Rosaceaeمعرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه های دارویی خانواده  غفاریسحر19079152

پوستر در استان اردبیلApiaceaeمعرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی خانواده  غفاریسحر19178371

پوستربررسی اثر مرحله برداشت بر ارزش غذایی قارچ دکمه ای ضایعاتی به عنوان مکمل در خوراک دامغیاثیسید احسان 19290222

سخنرانیاثر گیاه پنج انگشت بر تولید و ترکیب شیر گاو های شیری هلشتاینغیاثیسید احسان 19394018

پوستربررسی ارزش غذایی قارچ دکمه ای در تغذیه دام از دیدگاه منبع پروتئین عبوریغیاثیسید احسان 19447813

غیاثیسید احسان 19541981
نوسانات آزمایشگاهی و مقایسه روش های مختلف در آنالیز مواد معدنی خوراک دام فرصتی شغلی برای توسعه شرکت های 

کالیبراسیون
پوستر

غیاثیسید احسان 19626016
بررسی ظرفیت های بازار مصرف گوشت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی ناشی از دسته بندی کیفی، بسته بندی و شناسنامه دارکردن 

گوشت قرمز در توانمندسازی اقتصادی دامداران خراسان جنوبی
پوستر

پوستراثرات موقعیت شیب و عمق بر حدود آتربرگ در شیب تپه ای مارنی در شهرستان رابر استان کرمانغیاثی نیاپریناز19719781

پوستر(شهرستان رابر استان کرمان: مطالعه موردی)تاثیر ویژگی های شیمیایی و رطوبت اشباع خاک بر حدود پایداری خاک غیاثی نیاپریناز19837469

پوستربر خصوصیات جوانه زنی چهار رقم سویا (Bradyrhizobium Japonicum)اثر پیش تیمار با باکتری فداییامیررضا19987377

پوستراثر تلفیق کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندمفداییاحمد20092082

پوستراثر تلفیق کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات رشدی گندمفداییاحمد20195754

پوستراثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامزفداییامیررضا20280134

پوستراثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم سپیدهفداییامیررضا20335500

پوستردرمزارع زعفران استان خراسان جنوبی(TSWV)ردیابی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی فرخ وندساالر20468332

پوسترمروری بر خصوصیات گیاه شناسی و تغذیه ای زرشک و عناب و برخی محصوالت عملگرا حاصل از آنهافرخندهتکتم20561271

پوسترآباد نیشابور¬زایی مطالعه موردی باریجه منطقه حاجی¬محصوالت فرعی جنگل ومرتع،توانی بالقوه در اقتصاد و پتانسیلی در اشتغالفرخنده عقیدهمحسن20676036

پوسترمطالعه موردی منطقه سنگانه شهرستان کالت  (Ferula assa foiteda)برداری مجاز اقتصادی از گیاه آنغوزه ¬تعیین حد بهرهفرخنده عقیدهمحسن20789110

پوسترPopolus albaبررسی تاثیر سیستمهای آبیاری و معرف محرکهای رشد بر راندومان مصرف آب بر اجزای رویشی نهال صنوبر فرمانیقبله علی20842078

پوسترSalix aegyptiacaتاثیرکاهش  مصرف آب و استفاده از هورمونهای رشد بر خصوصیات رشد نهال بیدمشک  فرمانیقبله علی20932791

پوستر(بخش جلگه استان اصفهان:مطالعه موردی )تبیین نقش کارآفرینی کشاورزی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتیقاسمیبهاره21051620

پوستر اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارزن دم روباهیقاسمیاحمد21159345

پوستربررسی ویژگی های زراعی ارقام ارزن در شرایط نرمال و محدودیت آبیاری تحت اثر تاریخ کاشتقاسمیاحمد21241268

پوستر(استان خراسان جنوبی-منطقه همند، سرپاه عماری شهرستان خوسف: مطالعه موردی)معرفی فلور و تنوع گیاهی قالسی مودشعلهـ213

پوسترمروری بر نقش پلی آمین ها بر عمر گلجایی گل های بریدهقنبریمینا21454666

پوسترشناسایی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آلودگی خاک  به فلزات سنگینقنبریمجید21562525

پوستربررسی روابط دیپلماتیک در حوزه کشاورزی بر میزان کنترل گرد و غبار در منطقه خاورمیانهقنبریمجید21624795

سخنرانیبررسی اثر جایگزینی یونجه خشک با برگ زرشک بر فراسنجه های خونی و سامانه آنتی اکسیدانی بزهای آمیخته خراسان جنوبیقوی پنجهنوید21798667

کدخداهمت آبادیسمیه21844148
 بر روی Lasiodiplodia theobromae (Botryosphaeriaceae)اولین گزارش از جداسازی و شناسایی قارچ 

در استان کرمان (Ficus carica)درختان انجیر 
پوستر

پوسترکاربرد سنتز سبز در تولید نانو جاذب هاکریمیپری21913320

پوسترروش های نوین حذف آرسنیک از منابع آبی و پساب های معدنیکریمیپری22011515

پوستر و ارتباط آن با صفت وزن سه ماهگی در بزهای کرکی خراسان جنوبیIGF-1بررسی تنوع ژنتیکی ژن کریمی کرامتیفاطمهـ221

پوستر ماهگی در بزهای کرکی خراسان جنوبی6 و ارتباط آن با صفت وزن IGF-1بررسی چندشکلی ژن کریمی کرامتیفاطمهـ222

پوستربه عنوان یک افزودنی گیاهی در جیره طیور (Camellia sinensis) تأثیر استفاده از چای سبز کنعانیرضا22317916

پوسترمدیریت و بهره برداری از قنوات و منابع آبهای زیرزمینیکوزه گرانمحمدرضا22492827

پوسترعملکرد و برخی صفات جو تحت تأثیر آبیاری و کود نیتروژنکوزه گرانمحمدرضا22511112

پوسترمیکرومرفولوژی خاک های شور منطقه جوادیه رفسنجانگران کوزهنیلوفرـ226

پوستردیاتومیت و تاثیر آن بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاکگلماهمحمدـ227

پوستر(بیرجند:مطالعه موردی)انتخاب بهترین روش آبیاری با کمترین تعداد متغیر در مزارع انگورگلماهمحمدـ228

پوسترMTT سرطان معده تحت تیمار با ادرار شتر نر به روش MNK-45های فیبروبالست نرمال و ¬مقایسه درصد زنده مانی سلولگلی جعفرآبادسپیده22965048

سخنرانیMTTهای فیبروبالست نرمال انسانی تحت تیمار با ادرار شتر نر به روش ¬بررسی قابلیت زیست سلولگلی جعفرآبادسپیده23076912

پوستراثر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر برخی فراسنجه های خونی بزهای شیرده ساننگنجیفاطمه23185891

سخنرانیتاثیر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده ساننگنجیفاطمه23241559

پوستر(شهرستان بیرجند: مطالعه موردی) SDSM  و LARS-WGمقایسه داده های دمای کمینه و دمای بیشینه  با استفاده از دو مدلگویافرزانه23384459

پوستربررسی اثر تغییر دبی پایه هیدروگراف سیل روی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پللعلشهال23450223

پوستربررسی اثر تغییر دبی پیک هیدروگراف سیل روی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پللعلشهال23544901

سخنرانی در جوجه های گوشتیB1بررسی کارایی سه نوع بنتونیت سدیم جهت کاهش اثرات آفالتوکسین مجتهدیمحسن23635474

پوستربررسی برخی از ترکیبات بافری و آلکاالیزری استان خراسان جنوبی در شرایط آزمایشگاهیمجتهدیمحسن23713050

پوستر(مطالعه موردی  دشت بیرجند)تغییر کاربری مخروط افکنه وتاثیرآن درافت سطح آب های زیرزمینی محمدیمحمد23889348



محمدی شریفمحمود23957120
های طبیعی ¬ به حشره کشLeucinodes orbonalis Guene (Lep: Pyralidae)بررسی حساسیت کرم بادنجان 

 در مقایسه با حشره کش پایریتروئیدی سایپرمترینBtاگرو، پالیزین، تنداکسیر و ¬روی
پوستر

پوستراثر دبی پیک هیدروگراف سیل بر آبشستگی پیرامون گروه پایه های دوتاییمحمدی گیوشادسعیده24096966

پوستربررسی آبشستگی پیرامون گروه پایه های دوتایی در جران یکنواختمحمدی گیوشادسعیده24163651

پوسترتاثیر پاکت گذاری قبل از برداشت بر کیفیت و کلسیم میوه انار پس از دوره انبار سردمرادی نژادفرید24262961

پوسترتاثیر محلول پاشی برگی اسید بوریک و اسید جیبرلیک بر عملکرد میوه انارمرادی نژادفرید24359241

پوستربهبود کیفیت و کنترل فساد قارچی میوه انار با کاربرد اسید سالیسیلیکمرادی نژادفرید24420317

پوستر(.Cuminum cyminum L)تأثیر تاریخ کاشت بر اسانس و اجزای عملکرد زیره سبز مرادی نژادفرید24555868

پوستر در گاوهای نژاد  هلشتاین و مونبلیاردPTGS2 ژن UTR´3شناسایی فرم های مخلف آللی در ناحیه ی مروتیمینا24642942

پوستر در گاوهای نژاد هلشتاین و مونبلیاردbta-mir-152 میکرو آر ان آ pri-mir  شناسایی فرم های مختلف آللی در مروتیمینا24726989

پوسترنقش تاالبهای مصنوعی درپاالیش فاضالبهای اسیدی معادنمشگانیمحمود24818208

پوستر(قلمی و دلمه)اثر پیش تیمار جیبرلیک اسید بر جوانه زنی دو نوع فلفل مصطفائیمسلم24990330

پوستر(Chenepodium quinoa Willd)مروری بر خصوصیات زراعی و ارزش تغذیه ای گیاه کینوا مصطفائیمسلم25011572

سخنرانیاثر سطوح مختلف آبیاری و تراکم بر خصوصیات عملکردی گیاه کینوامصطفائیمسلم25183656

پوستربررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر  میزان قند و عملکرد کوانتومی زرشک بیدانه در سال پربارمظهری مجدعباس25299233

معاشریسید علی 25322962
با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بخش  (CEC)تأثیر ویژگی های زود یافت خاک بر پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی 

دوربن شهرستان خاش
پوستر

پوستر                 استفاده از پساب، راهکاری جهت رفع مشکل تأمین آب در کشاورزیمومنیاحمد25427512

پوسترای¬های مختلف در شرایط شبه مزرعه¬کش¬به علف (Cynodon dactylon)هرز پنجه مرغی ¬برسی چگونگی پاسخ علفمیرزاده آبگرمیحجت اهلل25578641

پوسترای¬در شرایط گلخانه (Cynodon dactylon)هرز پنجه مرغی ¬های مختلف در کنترل علف¬کش¬ارزیابی علفمیرزاده آبگرمیحجت اهلل25685876

پوستربررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد  ارقام و توده های هندوانه منطقه سیستانناروئی رادمحمد رضا25748700

نامجومرتضی25859661
های محیطی و توازن منفی انرژی در گاوهای شیری زایش ¬استفاده از آزمون ناپارامتری کای مربع در بررسی ارتباط بین برخی سازه

اول
پوستر

پوسترهای کرکی جنوب خراسان¬  در بزGHRHRشکلی ژن ¬بررسی چندناوشکیفرشته25987783

پوسترسالگی بز کرکی جنوب خراسان¬های وزن یک¬ارزیابی اثر ضریب همخونی بر چندکناوشکیفرشته26058003

پوستراثر سطوح عصاره برگ زیتون بر عملکرد جوجه های گوشتینجمی پوراحمد26116524

پوستراثر سطوح مختلف عصاره برگ زیتون بر خصوصیات الشه جوجه های گوشتینجمی پوراحمد26285475

نوری سرخدهیحسین علی26312059
سیالژ مخلوط  (In vitro)ضایعات توتون با اسید فرمیک بر تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی -اثرات تیمارسازی سیالژ مخلوط ذرت

ضایعات توتون-ذرت
پوستر

نوری سرخدهیحسین علی26492951
-ضایعات توتون با اسید فرمیک بر ترکیبات شمیایی و ویژگی های کیفی سیالژ مخلوط ذرت-اثرات تیمارسازی سیالژ مخلوط ذرت

ضایعات توتون
پوستر

پوستربرآورد اثر سهم توارث نژاد گاو هلشتاین بر برخی خصوصیّات تولیدی و تولیدمثلیواحدی درمیانراضیه26535886

پوسترGMSشبیه سازی جریان آب های زیرزمینی دشت نوترگی با استفاده از مدل وحیدیمحمدجواد26656296

سخنرانیارزیابی دقت برنامه ریزی ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی در مدل سازی و پیش بینی تراز سطح آب دریاچه ارومیهوحیدیمحمدجواد26732435

پوسترتاثیر یک مخلوط آنزیمی بر هضم برون تنی برخی از محصوالت فرعی کشاورزیوطن دوستموسی26878652

وطن دوستموسی26920653
تأثیر جایگزینی کامل تغذیه تفاله گندم تقطیر شده با سبوس و کنجاله سویا در جیره بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی بره های 

نر پرواری نژاد افشاری
پوستر

سخنرانییط گلخانهاشر در Meloidogyne javanicaرقم های فلفل نسبت به نماتد ریشه گرهی مت برخی ویابی مقاارزیزدانیمنصوره27011661

پوسترروی  چند رقم فلفل در شرایط گلخانه (Meloidogyne jananica)گرهی _ ارزیابی و مقایسه بیماری زایی نماتد ریشهیزدانیمنصوره27115693

پوسترمدیریت استفاده از سیالب استان برای تغذیه سفره آب زیرزمینی و مزارع دیمیعقوب زادهمصطفیـ272

پوسترتأمین آب آشامیدنی و کشاورزی شهر با باسازی قنوات اصلی و مهمیعقوب زادهمصطفیـ273

پوسترتعیین نیاز آبی محصوالت زراعی و باغی استان خراسان جنوبی با استفاده از الگوریتم های سنجش از دوریعقوب زادهمصطفیـ274

یگانهسمیه27529867
 همراه با زردی و سرخشکیدگی درختان اکالیپتوس در Diplodia seriata و Lasidiplodia theobromaeقارچ های 

(استان هرمزگان)جزیره کیش 
پوستر

یگانهسمیه27650502
در  ( Ficus bengalensis) همراه با سرخشکیدگی درختان لور Lasidiplodia theobromaeاولین گزارش از قارچ 

(استان هرمزگان)جزیره کیش 
پوستر

پوسترنقش تعاونی زنان در توسعه، اشتغال و کارآفرینییوسفیرویا27718888


