
 

 کد محل نصب پوستر

کد محل نصب 

 پوستر
 ساعت محور نوع ارائه عنوان مقاله نام خانوادگی نام کد مقاله

 پوستر تغذیه دام و طیوراستفاده از محصوالت جانبی کشاورزی و ضایعات زراعی در  اسدی محمد 33995 1
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 اسدی محمد 32957 2
بررسی روش های پیشگیری و کاهش سطح مایکوتوکسین ها در خوراک دام و 

 طیور
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 اسدی جلودار امید 91601 3
میزان تولید گاز و تعیین میزان اثر جایگزینی ضایعات توتون با سیالژ ذرت بر 

 خوشخوراکی در گوسفند نژاد زل
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 اسدی جلودار امید 11844 4
اثر جایگزینی ضایعات توتون با سیالژ ذرت و مکمل سازی با اوره بر ترکیبات 

 سیالژ ذرت
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 اعظمی محمدهادی 98709 5
ارزیابی جایگزینی دانه جو با ضایعات ماکارونی در کنسانتره های پر انرژی با 

Iاستفاده از تکنیک  n si t o 
 پوستری

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 اعظمی محمدهادی 13254 6
گلوکان و دیواره سلولی مخمر بر عملکرد بزهای  β( 1→3تأثیر تغذیه اجباری )

 B1شیرده سانن تحت تنش آفالتوکسین 
 پوستری

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 افتخاری نمین مینا 37422 7
Trametاثر کشت قارچ  es  gi boosa  بر ترکیبات شیمیایی پوسته دانه

 آفتابگردان
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

Trametاثر کشت قارچ  افتخاری نمین مینا 97691 8 es  gi boosa پوستر بر ترکیبات شیمیایی کاه عدس 
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 پوستر تأثیر افزودن سطوح مختلف لیگنوسولفونات بر کیفیت خوراک پلت شده میگو اقبالی بزدی حسن 46866 9
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 بابامحمدی اکرم 35449 10
Iبررسی چند شکلی در جایگاه  NHβA  با استفاده از تکنیکSSCP  در گاوهای

 هلشتاین مازندران
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 بابامحمدی اکرم 94583 11
Iبررسی چند شکلی در جایگاه  NHα  با استفاده از تکنیکSSCP  در گاوهای

 هلشتاین مازندران
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 بیکی علی 75890 12
بررسی آب های شور زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک جهت پرورش 

 ماهی)مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی(
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 پیری آرزو 27055 13
آن با صفت وزن شش ماهگی در و ارتباط  1بررسی چند شکلی ژن هورمون رشد 

 بز کرکی استان خراسان جنوبی
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 



 پیری آرزو 81876 14
و ارتباط آن با صفت وزن سه ماهگی در بز  1بررسی چندشکلی ژن هورمون رشد 

 کرکی استان خراسان جنوبی
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 ثابت شهین 92880 15
Hiاثر عصاره کاسبرگ و برگ گیاه چای ترش ) bi scus  sabdari f f a  بر )

 های تخمگذارمرغ در مرغ¬صفات کیفی تخم
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 پوستر کاربرد دارویی چای ترش تا تجاری سازی برای صنعت طیور ثابت شهین 18353 16
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 جبالبارزی زهرا 55873 17
Piاثر عصاره الکلی دانه کسور ) st aci acabul i ca بر غلظت  )

 آلدئید بافت کبد رتدیمالون
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 جعفری محدثه 86210 18
پایش بهبود ژنتیکی ساالنه برای صفت تولید شیر دورهی شیردهی در گاوهای 

 اصیل هلشتاین ایران شیری زینه و
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

19 20007 
زهره 

 السادات
 حسینی

موثر بر صفات تولید مثلی در گاو  SLC37A2مقایسه چندشکلی های جایگاه ژنی 

 هلشتاین  و مونبلیارد
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 خالدی محمد 46517 20
گذاری در کسب و کارهای اشتغال از طریق تامین مالی و سرمایهتوسعه و ایجاد 

 کشاورزی با تاکید بر زنجیره ارزش
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 خدارحمی ابراهیم 99105 21
priشناسایی فرم های مختلف آللی در جایگاه نشانگری  -mi r-423  در گاوهای

 هلشتاین و مونبلیارد
 پوستر

طیور و دام، 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 خسروجردی مجتبی 24128 22
تأثیر افزودن سطوح مختلف صمغ گوار بر کیفیت فیزیکی خوراک پلت شده جوجه 

 های گوشتی
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 خشجان لیال 32808 23
شه خصوصیات الاثر میوه بلوط فرآوری شده با پلی اتیلن گلیکول بر  عملکرد و 

 های گوشتیجوجه
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 خشجان لیال 51235 24
های گوشتی تغذیه ¬ارزیابی صفات عملکردی و وزن نسبی اجزای الشه جوجه

 شده با جیره حاوی میوه بلوط فرآوری شده با اوره
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 دلکش رعنا 60653 25
Wiی گیاه پنیرباد )¬اثر پودر میوه t hani a coagul ans بر )HDL  وLDL 

 کلسترول خون در شترمرغ
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 دلکش رعنا 90385 26
سازی   های سموم قارچی بر حذف عنصر روی در شرایط شبیه اثر جاذب

 آزمایشگاهی دستگاه گوارش دام های پرورشی
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 دیدارخواه. مسعود. 10033 27
اثرات تغذیه و فصل زایش بر طول روزهای باز گاوهای شیری هلشتاین در استان 

 خراسان
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 پوستر هلشتایناثرات تغییرات دمایی بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری  دیدارخواه. مسعود. 60182 28
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 



 پوستر وری تولید در گاوداریهای صنعتی شیری بررسی عوامل موثر بر بهره دیدارخواه. مسعود. 33203 29
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 نگین 43983 30
رحیم دوست 

 مژدهی

بر مورد استفاده قرار تعیین ارزش غذایی ظروف یکبار مصرف گیاهی با نگرشی 

 گرفتن در تغذیه دام
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

31 79501 
محدثه 

 السادات
 رشیدی

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

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 ابراهیم 34535 32
ساالری علی 

 آباد

ارزیابی اثر متقابل بین محتوی انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره غذایی 

و جنسیّت بر وزن بدن در نقطه ی عطف منحنی رشد جوجه های گوشتی راس 

303 

 پوستر
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 ابراهیم 49382 33
ساالری علی 

 آباد

ایی بر ی غذ¬بررسی اثر سطوح مختلف انرژی قابل متابولیسم و پروتئین خام جیره

 303های گوشتی سویه راس زمان نقطه عطف منحنی رشد جوجه
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 سربوزی عبدالرحمان 18103 34
تابع گامای ناقص وود و پارامترهای تابع و بررسی ارتباط آماری بین ضریب تبیین 

 خصوصیّات شیردهی گاوهای شیری ایران
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 سربوزی عبدالرحمان 90380 35
بررسی روند تغییرات ساالنه برای پارامترهای تابع وود و برخی خصوصیّات 

 شیردهی گاوهای شیری ایران
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 شوکائیان مریم 37011 36
ها جهت واردسازی در تغذیه نشخوارکنندگان و مروری بر قابلیت میکروجلبک

 طیور
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 شوکائیان مریم 56122 37
های دریایی و امکان استفاده از آنها در تغذیه مروری بر خصوصیات ماکروجلبک

 نشخوارکنندگان و طیور
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 عنایتی خزان 45685 38
قرار گرفته در هاپلوتایپ شماره  SMC2ردیابی چندشکلی های آللی در جایگاه ژنی 

 گاو هلشتاین 3
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 عنایتی خزان 37695 39
موثر بر صفات تولید مثلی در  APAF1شناسایی واریانت های آللی در جایگاه ژنی 

 گاو هلشتاین
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 غیاثی سید احسان 90222 40
بررسی اثر مرحله برداشت بر ارزش غذایی قارچ دکمه ای ضایعاتی به عنوان مکمل 

 در خوراک دام
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 پوستر بررسی ارزش غذایی قارچ دکمه ای در تغذیه دام از دیدگاه منبع پروتئین عبوری غیاثی سید احسان 47813 41
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 غیاثی سید احسان 41981 42
دام های مختلف در آنالیز مواد معدنی خوراک نوسانات آزمایشگاهی و مقایسه روش

 فرصتی شغلی برای توسعه شرکت های کالیبراسیون
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 



 غیاثی سید احسان 41905 43
تأثیر تغذیه تفاله انار به عنوان یک پسماند کشاورزی بر روی برخی فراسنجه های 

 خونی بزهای سانن خشک غیر آبستن
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 غیاثی سید احسان 26016 44

بررسی ظرفیت های بازار مصرف گوشت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی ناشی از 

دارکردن گوشت قرمز در توانمندسازی دسته بندی کیفی، بسته بندی و شناسنامه

 اقتصادی دامداران خراسان جنوبی

 پوستر
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 فاطمه 71521 45
کریمی 

 کرامتی

Iبررسی تنوع ژنتیکی ژن  GF-1  و ارتباط آن با صفت وزن سه ماهگی در بزهای

 کرکی خراسان جنوبی
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 فاطمه 71522 46
کریمی 

 کرامتی

Iبررسی چندشکلی ژن  GF-1  ماهگی در بزهای  6و ارتباط آن با صفت وزن

 کرکی خراسان جنوبی
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 کنعانی رضا 17916 47
Camelتأثیر استفاده از چای سبز ) l i a si nensi s به عنوان یک افزودنی )

 گیاهی در جیره طیور
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 گلی جعفرآباد سپیده 65048 48
سرطان معده  MNK-45های فیبروبالست نرمال و  مقایسه درصد زنده مانی سلول

 MTTتحت تیمار با ادرار شتر نر به روش 
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 گنجی فاطمه 85891 49
های خونی بزهای شیرده اثر تغذیه با سطوح مختلف دانه بنه بر برخی فراسنجه

 سانن
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 مجتهدی محسن 13050 50
بررسی برخی از ترکیبات بافری و آلکاالیزری استان خراسان جنوبی در شرایط 

 آزمایشگاهی
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 محمدی محمد 89348 51
تغییر کاربری مخروط افکنه وتاثیرآن درافت سطح آب های زیرزمینی )مطالعه 

 موردی  دشت بیرجند(
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 مروتی مینا 42942 52
در گاوهای نژاد   PTGS2ژن  UTR´3شناسایی فرم های مخلف آللی در ناحیه ی 

 هلشتاین و مونبلیارد
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 مروتی مینا 26989 53
priشناسایی فرم های مختلف آللی در  -mi r  میکرو آر ان آbt a-mi r-152  در

 گاوهای نژاد هلشتاین و مونبلیارد
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 نامجو مرتضی 59661 54
های ¬استفاده از آزمون ناپارامتری کای مربع در بررسی ارتباط بین برخی سازه

 محیطی و توازن منفی انرژی در گاوهای شیری زایش اول
 پوستر

دام، طیور و 

 وابستهصنایع 
14-15:30 

 پوستر های کرکی جنوب خراسان¬در بز  GHRHRشکلی ژن  بررسی چند ناوشکی فرشته 87783 55
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 ناوشکی فرشته 58003 56
سالگی بز کرکی جنوب  های وزن یک¬ارزیابی اثر ضریب همخونی بر چندک

 خراسان
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 



 پوستر های گوشتیاثر سطوح عصاره برگ زیتون بر عملکرد جوجه نجمی پور احمد 16524 57
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 پوستر های گوشتیاثر سطوح مختلف عصاره برگ زیتون بر خصوصیات الشه جوجه نجمی پور احمد 85475 58
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 حسین علی 12059 59
نوری 

 سرخدهی

ضایعات توتون با اسید فرمیک بر تولید گاز -اثرات تیمارسازی سیالژ مخلوط ذرت

Iدر شرایط آزمایشگاهی ) n vi t roضایعات توتون-( سیالژ مخلوط ذرت 
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 حسین علی 92951 60
نوری 

 سرخدهی

ضایعات توتون با اسید فرمیک بر ترکیبات -ط ذرتاثرات تیمارسازی سیالژ مخلو

 ضایعات توتون-شمیایی و ویژگی های کیفی سیالژ مخلوط ذرت
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 راضیه 35886 61
واحدی 

 درمیان
 پوستر برآورد اثر سهم توارث نژاد گاو هلشتاین بر برخی خصوصیّات تولیدی و تولیدمثلی

و دام، طیور 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 پوستر تاثیر یک مخلوط آنزیمی بر هضم برون تنی برخی از محصوالت فرعی کشاورزی وطن دوست موسی 78652 62
دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 وطن دوست موسی 20653 63
تأثیر جایگزینی کامل تغذیه تفاله گندم تقطیر شده با سبوس و کنجاله سویا در 

 بر عملکرد رشد و فراسنجه های خونی بره های نر پرواری نژاد افشاریجیره 
 پوستر

دام، طیور و 

 صنایع وابسته
14-15:30 

 مجتبی 13056 64
ابراهیم نژاد 

 آکردی

بررسی واکنش برخی صفات مورفولوژیکی گیاهچه سویا به تلقیح با میکوریز و 

 تریکودرما در شرایط تنش خشکی
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 مجتبی 77767 65
ابراهیم نژاد 

 آکردی

بررسی تاثیر تلقیح میکوریز و تریکودرما بر برخی خصوصیات رشدی و 

 فیزیولوژیکی دو رقم سویا تحت تنش خشکی
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر بررسی تثبیت زیستی نیتروژن توسط  باکتری ریزوبیوم ابوعلی سمیرا 16082 66
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 اتابکی شهال 49764 67
siالقای ریشه مویین در گیاه دارویی خارمریم)  l ybum mari anum (L.) 

Geart n ) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 اتابکی شهال 92607 68
Nepetالقای ریشه مویین در گیاه دارویی ) a bornmuel l eri  Hausskn. 

ex Bornm). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 اخالص پور مهشید 23178 69
بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه کنجد در شرایط تنش  CO2تاثیر افزایش غلظت 

 شوری
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 اخالص پور مهشید 37939 70
بر پارامترهای فیزیولوژیک گیاه کنجد در شرایط تنش  CO2تاثیر افزایش غلظت 

 شوری
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 ارفع آفاق 63949 71
اقتصاد گیاهان دارویی با رویکرد مزیت های خراسان رضوی در برنامه اقتصاد 

 مقاومتی
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 



 افضلی گروه مرضیه 23730 72
تاثیر گابا )گاما آمینو بوتیریک اسید( بر وزن تر و برخی خصوصیات  مطالعه

Spiفیزیولوژیک اسفناج) naci a ol eraceae L). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

73 71216 
محمد 

 حسین
 امینی فرد

بررسی تاثیر مصرف کود کنسانتره کود مرغی بر عملکرد گل و کالله زعفران  

(Crocus sat i vus  L). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

74 77131 
محمد 

 حسین
 امینی فرد

سنتی استان خراسان  و طب  و اجرای نقشه راه گیاهان دارویی تهیه،طراحی"

 "جنوبی
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 آذری نصرآباد علی 26262 75
Setبررسی سازگاری الین  های امید بخش ارزن دم روباهی ) ari a 

i t al i caدر مقایسه عملکرد  در بیرجند ) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 آذری نصرآباد علی 61449 76
بررسی پایداری عملکرد علوفه در الین های امید بخش سورگوم علوفه ای در 

 بیرجند
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 آذریان سمیه 54741 77
تنظیم کننده های سیلیسیم و مخمر بر جذب عنصر آرسنیک   و تأثیر کاربرد 

Solبرخی پارامترهای رشد در گیاه سیب زمینی) anum t uberosum L). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر بررسی پتانسیل عملکرد، انحراف از پتانسیل عملکرد در مزارع گندم زرقان فارس آندیده مسعود 91626 78
زراعی و علوم 

 باغبانی
14-15:30 

 براتی زهرا 93531 79
Berberiبررسی کیفیت میوه خشک زرشک بیدانه ). s  vul gari s  L )

 برداشت شده از مناطق مختلف
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر بررسی تاثیر شبکه های کاشت بر روی برخی از صفات کیفی چمن رول بزازی کامران 66692 80
زراعی و  علوم

 باغبانی
14-15:30 

 بزازی کامران 57323 81
بررسی تاثیر مقادیر مختلف کمپوست چمن بر روی رشد و نمو گل همیشه بهار  

.(Cal endul a of f i ci nal i s  L) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 بیات حسن 91677 82
Brassiبررسی جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه شلغم ) ca rapa L تحت تاثیر ).

Narciدگرآسیبی عصاره آبی گیاه نرگس شیراز )  ssus  t azet t a L). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 بیات حسن 62826 83
Narciتأثیر نانوذرات نقره بر عمرگلجایی گل شاخه بریده نرگس ) ssus  

t azet t a L). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 بیات حسن 75980 84
Narciاثرات آللوپاتیک گیاه نرگس شیراز ) ssus  t azet t a Lزنی ¬.( بر جوانه

Ziو رشد گیاهچه آهار ) nni a el egans) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پیری مژگان 13258 85
های رشدی ¬بررسی تاثیرکالت آهن، نانو کالت آهن و اسید هیومیک بر شاخص

 نشاء  گوجه فرنگی
 پوستر

زراعی و علوم 

 باغبانی
14-15:30 

 پیری مژگان 92367 86
های ¬تاَثیر اسید هیومیک، کالت آهن و نانو کالت آهن برمحتوای رنگدانه

 فتوسنتزی نشاء  گوجه فرنگی
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 



 حاجی رسولی فاطمه 15339 87
paniتأثیر دیاتومیت بر اجزای عملکرد ارزن معمولی ) cum mi l i aceum L ).

 در سطوح مختلف رطوبتی
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 حاجی رسولی فاطمه 91148 88
اثر سطوح مختلف رطوبتی و دیاتومیت بر وزن خشک برگ و عملکرد بیولوژیک 

paniارزن معمولی ) cum mi l i aceum Lدر منطقه بیرجند ). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 حاجی شعبانی هانیه 95283 89
Coriمطالعه اثر  کود آلی بر عملکرد کمی و کیفی گشنیز ) andrum 

sat i vum L). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 عذرا 29817 90
حسن پور 

 زرگری
 پوستر تاثیر تنش خشکی پایه مادری بر اجزای عملکرد و عملکرد جو

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 عذرا 58623 91
حسن پور 

 زرگری

بررسی واکنش برخی خصوصیات مورفولوژیک و عملکرد جو در شرایط تنش 

 خشکی
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 حقیقت منفرد جالل 38415 92
نقش توسعه محصول جدید، در بهبود اقدامات زنجیره ارزش) مطالعه 

 موردی:شرکت های گیاهان دارویی(
 پوستر

زراعی و علوم 

 باغبانی
14-15:30 

 حلفی جواهر 11555 93
تیمار ¬بررسی تجمع ماده خشک و عملکرد سبز گیاه لوبیا سبز تحت تأثیر پیش

 بذر با عنصر روی، پیریدوکسین و اسید پانتوتنیک
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 حیدری شیما 92136 94
بررسی سیستماتیک درمان بیماری کبد چرب با استفاده  گیاه دارویی زردچوبه  

Curcuma l onga در انسان و حیوان 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر تاثیر مدیریت برخال عملکرد در شهرستان اندیمشک با استفاده از آنالیز خط مرزی خادم مریم 91303 95
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 خادم مریم 76193 96
های تولید عملکرد گندم آبی در شرایط مدیریت ¬تجزیه و تحلیل محدودیت

 زراعی
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 حسین 46471 97
خاشعی 

 سیوکی
 پوستر بررسی میزان اشتغال و تولید کشاورزی گلخانه ای در مقایسه با کشاورزی سنتی

زراعی و علوم 

 باغبانی
14-15:30 

 دیمی امید 64450 98

 ی درختبندی( در محل باغ، بدون قطع شاخهاستحصال زرشک )برداشت تا بسته

و با رعایت مسائل علمی و بهداشتی، و تدوین استاندارد برای مصارف داخل و 

 صادرات خارج از کشور

 پوستر
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 رضاپور جغال یونس 95089 99

اثر تنش خشکی بر شاخص پایداری غشاء و مقدار نسبی آب برگ در توده های 

L  .portمختلف گیاه دارویی خرفه ) ul aca ol eracea تحت شرایط گلخانه )

 ای

 پوستر
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 رضائی حمیده 50773 100
فالونوئیدی گیاه دارویی استویا و ترکیبات  اثر عصاره مخمر بر میزان کربوهیدرات

 ایدر شرایط کشت درون شیشه
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 



 رضائی حمیده 54891 101
 و ترکیبات فالونوئیدی گیاه دارویی اکسیدتیتانیوم بر میزان کربوهیدراتاثر دی

 ایاستویا در شرایط کشت درون شیشه
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر بررسی تغییرات ترکیبات فنولی وفعالیت آنتی اکسیدانی میوه تازه عناب زراعتگر هادی 13894 102
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 زراعتگر هادی 26798 103

Ziخصوصیات فیزیکوشیمیایی میوه عناب )جنس  zi phus و اهمیت آنها در )

Carpomyiمیوه عناب  ¬مقاومت به مگس a vesuvi ana Cost a 

(Di pt era: Tephri t i dae) 

 پوستر
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 حجت 66767 104
زمانی 

 کردشولی

بیان ¬بررسی تنوع فیتوشیمیایی و هفده توده شیرین

(Gl ycyrrhi zagl abra Lجمع آوری شده از مناطق مختلف استان فارس ). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر مدیریت و سیستم آبیاری زینلی فاطمه 98866 105
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 سامانی پور جمشید 66046 106
های مختلف تداخل در تحت تاثیر زمانبررسی وزن خشک علف های هرز 

Cannabiهای مختلف شاهدانه ).تراکم s sat i va L) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 سامانی پور جمشید 88354 107
های هرز بر خصوصیات رشدی شاهدانه های رقابت علفاثر تراکم و دوره

.(Cannabi s sat i va L) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 شاملو حسن 26073 108
اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر عملکرد و وزن هزار دانه گیاه دارویی 

Plاسفرزه )  ant ago ovat a Lدر شرایط گلخانه ) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 شاملو حسن 21449 109
اثر سطوح مختلف آبیاری و کود نیتروژن بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه 

Plدارویی اسفرزه )  ant ago ovat a Lدر شرایط گلخانه ) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر ارزیابی شرایط اقلیمی کشت زعفران در شهرستان اقلید فارس پورعابدین  میثم 21391 110
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 عارفی نادر 93291 111
های مختلف بادام زمینی اثر تاریخ کاشت بر تولید ماده خشک ژنوتیپ

(Arachi s  hypogaea Lدر منطقه رودبار جنوب ) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 طاهره 33185 112
عاملی 

 سرچاهی

های هرز و نقش آنها در شاخص بررسی سنجه های سموم و مدیریت آفات و علف

Crocus satپایداری زعفران  ) i vus  L). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 علمی سعید 58125 113
اثر غلظت و مدت زمان خیساندن بنه در نیترات پتاسیم بر عملکرد گل و 

 شاخصهای فلورسانس کلروفیل زعفران
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 علمی سعید 36112 114
تأثیر غلظت و مدت زمان غوطه وری بنه در اسید سالیسیلیک بر عملکرد گل و 

 شاخصهای فلورسانس کلروفیل زعفران
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 



 زینب 31572 115
علی پور 

 میاندهی

تاثیر کاربرد غلظت های مختلف اسید سالسیلیک بر رشد و تولید بذر زیره سبز 

(Cumi num   cymi num) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 زینب 50324 116
علی پور 

 میاندهی

Cumiتاثیر اسید سالسیلیک بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز ) num   

cymi num) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر بررسی طول کلئوپتیل در بذور گندم های مصنوعی علی پورمقدم سمیه 97842 117
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر تجزیه ژنتیکی صفت وزن هزاردانه در گندم های هگزاپلوئید مصنوعی علی پورمقدم سمیه 39279 118
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر اثر تلفیق کودهای آلی و شیمیایی بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم فدایی احمد 92082 119
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر اثر تلفیق کودهای آلی و شیمیایی بر برخی خصوصیات رشدی گندم فدایی احمد 95754 120
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 فدایی امیررضا 87377 121
Bradyrhiاثر پیش تیمار با باکتری ) zobi um J aponi cum بر خصوصیات )

 جوانه زنی چهار رقم سویا
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر اثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم ویلیامز فدایی امیررضا 80134 122
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر اثر برگزدایی بر عملکرد و برخی اجزای عملکرد سویا رقم سپیده فدایی امیررضا 35500 123
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 قاسمی احمد 59345 124
اثر تنش خشکی و تاریخ کاشت بر عملکرد و برخی خصوصیات زراعی ارزن دم 

 روباهی
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 قاسمی احمد 41268 125
های زراعی ارقام ارزن در شرایط نرمال و محدودیت آبیاری تحت اثر بررسی ویژگی

 تاریخ کاشت
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 قاسمی بهاره 51620 126
تبیین نقش کارآفرینی کشاورزی در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی) مطالعه 

 موردی:بخش جلگه استان اصفهان(
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر مروری بر نقش پلی آمین ها بر عمر گلجایی گل های بریده قنبری مینا 54666 127
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر عملکرد و برخی صفات جو تحت تأثیر آبیاری و کود نیتروژن کوزه گران محمدرضا 11112 128
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 مرادی نژاد فرید 62961 129
تاثیر پاکت گذاری قبل از برداشت بر کیفیت و کلسیم میوه انار پس از دوره انبار 

 سرد
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 



 پوستر تاثیر محلول پاشی برگی اسید بوریک و اسید جیبرلیک بر عملکرد میوه انار مرادی نژاد فرید 59241 130
زراعی و  علوم

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر بهبود کیفیت و کنترل فساد قارچی میوه انار با کاربرد اسید سالیسیلیک مرادی نژاد فرید 20317 131
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 مرادی نژاد فرید 55868 132
Cumiتأثیر تاریخ کاشت بر اسانس و اجزای عملکرد زیره سبز ) num cymi num 

L). 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 پوستر اثر پیش تیمار جیبرلیک اسید بر جوانه زنی دو نوع فلفل )قلمی و دلمه( مصطفائی مسلم 90330 133
علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 مصطفائی مسلم 11572 134
Chenepodiمروری بر خصوصیات زراعی و ارزش تغذیه ای گیاه کینوا ) um 

qui noa Wi l l d) 
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

 مظهری مجد عباس 99233 135
بررسی تاثیر اسید سالیسیلیک بر  میزان قند و عملکرد کوانتومی زرشک بیدانه در 

 سال پربار
 پوستر

علوم زراعی و 

 باغبانی
14-15:30 

136 54150 
فائزه 

 السادات
 ابطحی

از گیاهان شهر توره )منطقه مورد مطالعه: آوری و بررسی اتنوبوتانی منتخبی جمع

 روستای بصری، لنجرود و حصار(
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

137 28712 
فائزه 

 السادات
 ابطحی

های سنتی با استفاده از گیاهان دارویی )مطالعه  سنجش سطح گرایش به درمان

 موردی: بخش کمره شهرستان خمین(
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

138 38421 
فائزه 

 السادات
 ابطحی

دانش بومی استفاده از گیاهان دارویی مطالعه موردی: شهرستان شازند، بخش 

 مرکزی )روستاهای پاکل، سرسختی باال، حک علیا(
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 پوستر اشتغال استان خراسان جنوبی اگروتوریسم راهکارهای در جهت  توسعه پایدار اسکندری ثانی محمد 28165 139
کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 اسکندری ثانی محمد 28596 140
بررسی نقش صنایع تبدیلی و تکمیلی محصوالت کشاورزی استراتژیک بر توسعه 

 اقتصادی استان خراسان جنوبی )با رویکرد اقتصاد مقاومتی(
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 بهمدی محمدحسین 11434 141
مقایسه بیالن دشت های رفسنجان و بیرجند جهت پیشگیری از بحرانی ترشدن 

 دشت بیرجند
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 بیکی علی 98503 142
GIکاربرد  S  :و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش آب)مطالعه موردی

 استان خراسان جنوبی(
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 بیکی علی 67840 143
اشتغال زایی در بخش آب کشور در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)مطالعه 

 موردی: استان خراسان جنوبی(
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 پوستر بررسی وضعیت اشتغال زایی در سیستم های آبیاری سنتی و آبیاری نوین بیکی علی 27913 144
کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 



 پوستر چند دلیل برای توجه به اشتغالزایی در کشاورزی با توجه به شرایط کشور حسینی سیدمحمد 16015 145
کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 حق نظری سمیه 63077 146
ارزیابی ظرفیت های گردشگری روستاهای هدف گردشگری از دیدگاه ساکنان 

 سلسله محلی در شهرستان
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 حیدری  مکرر حمید 75170 147
بررسی نقش کارآفرینی در توسعه کشاورزی )مطالعه موردی: روستاهای بخش 

 مرکزی شهرستان زابل(
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 پوستر اقتصاد مقاومتیتحقق کارآفرینی در مناطق روستایی در راستای  خسروی پور بهمن 73754 148
کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 کامران 96260 149
رضائی زاده 

 مهابادی

امکان سنجی طراحی و ایجاد محیط های شهری با رویکرد کشاورزی شهری پایدار 

 SWOTدر راستای ارتقاء کیفیت محیط زیست و توسعه پایدار با ارائه مدل 
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 رضائی نسب آزاده 80846 150
قابلیت های خراسان جنوبی و افغانستان در راستای تکمیل زنجیره ارزش بخش 

 کشاورزی
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
14-15:30 

 پوستر فرموالسیون پاستیل رژیمی فراسودمند بر پایه ی عناب وزرشک زراعتکار زهرا 55591 1
کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 زینلی طیبه 28906 2
استفاده از اسانس های روغنی در بسته بندی مواد غذایی به عناون عوامل آنتی 

 میکروبی
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 پوستر کاربرد اسانس های روغنی به عنوان عوامل آنتی اکسیدان در مواد غذایی زینلی طیبه 11520 3
کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 پوستر کاربرد بیوسنسورهای جدید در ارزیابی میکروبیولوژیکی غذا زینلی طیبه 57490 4
کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 پوستر نقش امنیت غذایی در توسعه پایدار کشاورزی سایبان فاطمه 74962 5
کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 پوستر توسعه مشاغل سبزبررسی راهکارها و چالش های پیش روی  شرفی سرابی وحید 11135 6
کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 پوستر بررسی نقش کارآفرینی بر ارتقاء و اشتغال در بخش کشاورزی شرفی سرابی وحید 39477 7
کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 پوستر نقش اقتصاد دانش بنیان در تولید و  اشتغال بخش کشاورزی صادقیان ارسالن 96176 8
و کارآفرینی 

 نوآوری
16-17:30 

 پوستر مروری بر موانع اشتغال در رشته کشاورزی صادقیان ارسالن 79017 9
کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 



 پوستر کارآفرینی، رویکردی برای تولید ملّی کشاورزی و راهبردی برای اقتصاد مقاومتی عسگری راد مسعود 97628 10
کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 عسگری راد مسعود 67484 11
آموزش های مهارتی و انتقال یافته ها، بنمایه های بهره وری و پیشرفت 

 درکشاورزی
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 غفاری سحر 79152 12
 های دارویی خانوادهمعرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گونه

Rosaceae )استان اردبیل( 
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 غفاری سحر 78371 13
 معرفی فلور، شکل زیستی و پراکنش جغرافیایی گیاهان دارویی خانواده

Api aceae در استان اردبیل 
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 فرخنده تکتم 61271 14
مروری بر خصوصیات گیاه شناسی و تغذیه ای زرشک و عناب و برخی محصوالت 

 حاصل از آنهاعملگرا 
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 فرخنده عقیده محسن 76036 15
زایی ¬محصوالت فرعی جنگل ومرتع،توانی بالقوه در اقتصاد و پتانسیلی در اشتغال

 آباد نیشابور¬مطالعه موردی باریجه منطقه حاجی
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 فرخنده عقیده محسن 89110 16
Ferulبرداری مجاز اقتصادی از گیاه آنغوزه )¬تعیین حد بهره a assa 

f oi t edaمطالعه موردی منطقه سنگانه شهرستان کالت  ) 
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 فرمانی قبله علی 42078 17
بررسی تاثیر سیستمهای آبیاری و معرف محرکهای رشد بر راندومان مصرف آب بر 

Popolاجزای رویشی نهال صنوبر  us al ba 
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 فرمانی قبله علی 32791 18
تاثیرکاهش  مصرف آب و استفاده از هورمونهای رشد بر خصوصیات رشد نهال 

Salبیدمشک   i x aegypt i aca 
 پوستر

کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 پوستر نقش تعاونی زنان در توسعه، اشتغال و کارآفرینی یوسفی رویا 18888 19
کارآفرینی و 

 نوآوری
16-17:30 

 پوررفعتی نجمه 34566 20
Stجداسازی گونه  aphyl ococcus  saprophyt i cus  از درختان انار با

 عارضه دانه سفیدی در خراسان جنوبی
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 پوررفعتی نجمه 33205 21
Miجداسازی گونه  crococcus  sp از درختان انار با عارضه دانه سفیدی در .

 خراسان جنوبی
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 تمنادار الهه 13347 22
Brachygalگزارش جدید گونه  ea mi skoi  Ronkay (Lep.: 

Noct ui dae)    برای فون استان فارس 
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر استفاده از نانو ذرات ویروس های گیاهی در پزشکی حسینی سیده عاطفه 20062 23

 حسینی سیده عاطفه 70814 24
Baciارزیابی اثر جدایه های  l l us spp در بیوکنترل ویروس موزاییک یونجه .

(Al f al f a mosai c vi rus) 
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر



 حیدری مریم 14645 25
ردیابی ویروس موزائیک شلغم از علف هرز ناخنک در مزارع زعفران خراسان 

 جنوبی
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر جداسازی دو گونه ی قارچی از گیاه علف شور در منطقه ی بیرجند رازقندی مینا 83227 26

Alشناسایی  رباطی سهیال 60435 27 t ernari a al t ernat e 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر از مزارع کنجد در منطقه طبس 

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر شناسایی قارچ پنی سیلیوم از مزارع کنجد در منطقه طبس رباطی سهیال 91591 28

 آزاده 59460 29
سلطانی 

 گودرزی

Triبررسی میزان زاد و ولد شپشه آرد  bol i um conf usum Duval  (Col : 

Tenebri oni dae) روی گندم، برنج و فرآورده های آنها 
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر های کیتینولیتیک از بدن سوسک و زنبور¬جداسازی و شناسایی برخی از قارچ صدیقی عاطفه 61518 30

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر جداسازی فوزاریوم تجزیه کننده کیتین از عقرب صدیقی عاطفه 70377 31

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر جداسازی آلترناریای مقاوم به شوری در منطقه بیرجند صدیقی عاطفه 17483 32

 عالیشاه حسن 50979 33
Helبررسی کارایی تیمارهای مختلف برای کنترل حلزون سفید  i cel l a 

candehari ca در شرایط مزرعه ای 
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 فرخ وند ساالر 68332 34
(درمزارع زعفران استان TSWVردیابی ویروس پژمردگی لکه ای گوجه فرنگی )

 خراسان جنوبی
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 سمیه 44148 35
کدخداهمت 

 آبادی

Lasiاولین گزارش از جداسازی و شناسایی قارچ  odi pl odi a 

t heobromae (Bot ryosphaeri aceae)  بر روی درختان انجیر

(Fi cus cari caدر استان کرمان ) 

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 محمود 57120 36
محمدی 

 شریف

Leuciبررسی حساسیت کرم بادنجان  nodes  orbonal i s  Guene (Lep: 

Pyral i dae) اگرو، پالیزین، تنداکسیر و ¬های طبیعی روی¬کشبه حشرهBt 

 در مقایسه با حشره کش پایریتروئیدی سایپرمترین

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 حجت اهلل 78641 37
میرزاده 

 آبگرمی

Cynodon dactهرز پنجه مرغی ) برسی چگونگی پاسخ علف yl onبه علف ) 

 ای¬های مختلف در شرایط شبه مزرعه کش
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 حجت اهلل 85876 38
میرزاده 

 آبگرمی

 Cynodonهرز پنجه مرغی ) های مختلف در کنترل علف کش ارزیابی علف

dact yl onای¬( در شرایط گلخانه 
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 یزدانی منصوره 15693 39
Melگرهی )_زایی نماتد ریشهارزیابی و مقایسه بیماری oi dogyne 

j anani caروی  چند رقم فلفل در شرایط گلخانه ) 
 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 یگانه سمیه 29867 40

Lasiقارچ های  di pl odi a t heobromae  وDi pl odi a seri at a 

همراه با زردی و سرخشکیدگی درختان اکالیپتوس در جزیره کیش )استان 

 هرمزگان(

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر



 یگانه سمیه 50502 41

Lasiاولین گزارش از قارچ  di pl odi a t heobromae  همراه با

Fiسرخشکیدگی درختان لور ) cus bengal ensi s  ( در جزیره کیش )استان

 هرمزگان(

 17:30-16 گیاهپزشکی پوستر

 پوستر استفاده از آب خاکستری به عنوان راهکاری در جهت توسعه پایدار منابع آب احمدپری هدیه 81893 42
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر بررسی انتشار آلودگی نیتراتی در منابع آب و راههای کنترل آن احمدپری هدیه 58580 43
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 اسمعیل نژاد مرتضی 66309 44
مدیریت پایدار منابع آب در کشاورزی با تاکید بر  تغییرات آب و هوایی  در استان 

 سیستان و بلوچستان
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 آقامحمدی سیبویه 20048 45
بینی عملکرد زعفران با استفاده از ارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش

 های خراسان جنوبی و خراسان رضویشاخص خشکسالی استاندارد شده در استان
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 آقامحمدی سیبویه 20049 46
های خراسان جنوبی در استان  SPIپایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص 

 و خراسان رضوی
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 آهنی حمید 56257 47
دار جهت کاهش آورد رسوب رودخانه با تأثیر استفاده از حوضچه ترسیب مانع

 آزمایشگاهیاستفاده از مدل 
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 باعزم زهرا 45418 48
بررسی مدیریت تقاضای آب کشاورزی در منابع آب های زیرزمینی با تأکید بر 

 PMPسیاست قیمت گذاری با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی 
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر بررسی نقش آب مجازی در مدیریت منابع آب زیرزمینی باعزم زهرا 30960 49
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر اثر ورمی کمپوست، کودهای شیمیایی و دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا پورآریائی سهیل 20643 50
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر های میکوریز جدا شده از مناطق شور و خشک¬تنوع  قارچشناسایی و بررسی  پیمانه زهرا 97652 51
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر پاسخ گیاهان پسته به قارچ های میکوریز بومی در شرایط تنش شوری و خشکی پیمانه زهرا 47351 52
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر تاثیر گذار بر ترغیب مردم در حفاظت از محیط زیستبررسی عوامل  توکلی فدیهه مریم 40476 53
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 حبیبی نژاد زهره 11666 54
بررسی آزمایشگاهی اثر نصب موانع مکعبی در مسیر جریان رودخانه های سیالبی 

 بر کاهش آورد رسوبات
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 



 پوستر بررسی کاشت گیاه دارویی اسفرزه در استان خراسان جنوبی خاکباز حامد 77949 55
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 خاکباز حامد 42057 56
احیا و حفظ قنوات با رویکرد ایجاد توسعه پایدار روستایی در استان خراسان 

 جنوبی
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر ( در فواصل مختلفCROSSمقایسه مدل زمین آماری شاخص کراس ) پورخسروی  نازیال 61957 57
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 محمد جواد 53067 58
خلیفه 

 اسفندقه
 پوستر ژئومرفولوژی در منطقه دولت آباد اسفندقه، شهرستان جیرفت -روابط خاک

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 دخیلی رسول 68539 59
استفاده از پهبادها در جهت کنترل و مراقبت از مزارع کشاورزی ) مطالعه موردی 

djاز شرکت  MG-1Sپهباد  i) 
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 دخیلی رسول 15834 60
در محدوده شهرستان رشتخوار، با استفاده از  NDVIبررسی تغییرات شاخص 

Landsatتصاویر ماهواره ای  ArcGIدر محیط نرم افزار  8 S 
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 دخیلی رسول 82860 61
در شهر مشهد و حومه، با استفاده از تصاویر ماهواره ای  NDVIبررسی شاخص 

Sent i nel  در محیط نرم افزارArcGI S 
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 درستکار وجیهه 20471 62
بندی پتاسیم قابل جذب در باغات مرکبات ¬الگوی تغییرات مکانی و پهنهبررسی 

GIدهدشت و چرام با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی) S) 
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 درستکار وجیهه 39654 63
بندی کربن آلی در باغات مرکبات دهدشت ¬بررسی الگوی تغییرات مکانی و پهنه

GIچرام با استفاده از سامانه اطالعات جغرافیایی)و  S) 
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 درستکار وجیهه 53033 64
بررسی امکان استفاده از بقایای کارخانجات قند در کاهش رس قابل پراکنش در 

 خاک
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 دل خواسته سمیه 65508 65
به آلودگی، معیاری برای انتخاب درختان و درختچه های متحمل شاخص تحمل 

 به آلودگی هوا
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 رضا 89922 66
دهقانی 

 بیدگلی

استفاده از  تنظیم کننده های رشد  به منظور افزایش عملکرد گیاهان دارویی در 

 مناطق خشک
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 دیمی امید 94153 67
ابع برداری مجاز از منبینی و بهرهی پیشبکارگیری روش پویایی سیستم در زمینه

 ی مصرف آبآب زیرزمینی به منظور مدیریت بهینه
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 ذاکری مجتبی 47411 68
رامون تکیه پیبررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه مکانیسم آبشستگی موضعی 

 گاه پل
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر بررسی روش های تغییر الگوی جریان در کاهش آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل ذاکری مجتبی 45531 69
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 



 ذاکری مجتبی 91737 70
پیرامون تکیه گاه بررسی روش های مقاومت بستر در کاهش آبشستگی موضعی 

 پل
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 رضائی نسب آزاده 88301 71
های آّبی و تعیین استراتژی الگوی کشت در مناطق روستایی )مورد مطالعه: تنش

 روستای ازمیغان، شهرستان طبس(
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 رمضانی یوسف 55217 72
اهی افزایش آگ های موثر بر اطالع رسانی و رسانه و شناسایی رسانهتبیین تأثیر 

 مردم نسبت به مسائل مربوط به آب شرب
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر ها تبیین نقش زنان در اصالح الگوی مصرف خانواده رمضانی یوسف 22114 73
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر بررسی تأثیر گچ بر جذب روی و مس بوسیله گندم زارع حسین 30607 74
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر بررسی تاثیر کود دامی بر جذب روی و مس بوسیله گندم زارع حسین 16259 75
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 سپیده 99422 76
زراعتی 

 نیشابوری

رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح مقایسه مدل های رگرسیون کالسیک و 

 ایستابی آبخوان دشت نیشابور
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر بررسی روابط بین کربن آلی و برخی مولفه های خاک زرقی ابوالفضل 54063 77
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر از دیدگاه فرهنگیمدیریت تقاضای آب شرب و بهداشت  زینلی فاطمه 21144 78
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر کاربرد گیاهان زینتی در پاالیشگری خاکهای آلوده به سرب سبزعلی پور زهرا 15497 79
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 سرابندی امجد 35173 80
گاه بیشینه ایستها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دمای کمینه و ¬مقایسه مدل

 نیشابور
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 سرابندی امجد 73022 81
برآورد بارش ایستگاه نیشابور با استفاده از مدل های گزارش پنجم و سناریوهای 

 3/5و  4/5انتشار 
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 شبرنگ زاده مرضیه 69565 82
Crocus satشوری زعفران)ارزیابی تحمل به  i vus براساس شاخص تحمل به )

 (STIشوری)
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 شبرنگ زاده مرضیه 85615 83
Weiبررسی توانمندی مدل تجربی ویبول) bul l در پیش بینی عملکرد پیاز)

 زعفران در شرایط تنش شوری
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر ( روی رشد برخی  گیاهانPRDاثرات خشکی موضعی ریشه ) شریفان فهیمه 95665 84
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 



 صفی نژاد بتول 16210 85
سنتز و شناسایی  خصوصیات زئولیت غنی شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به 

 روش سبز
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر بررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزی طباطبائی سیدمصطفی 73467 86
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر ارزیابی سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه زنی گیاه پنبه عابدین پور میثم 29984 87
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 عزمی جواد 67328 88
ریسک زنجیره تامین صنعت شناسایی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت 

 کشاورزی)مطالعه موردی: شرکت های گیاهان دارویی(
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 عشقی زاده مسعود 58662 89
بررسی تاثیر عملیات حفاظت آب و خاک در بهره وری از بارش ها و کاهش جریان 

 های سیالبی در مناطق خشک و نیمه خشک
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر رواناب -واسنجی مدل های بارش غفاری مهناز 88014 90
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 غیاثی نیا پریناز 19781 91
ای مارنی در شهرستان تپهاثرات موقعیت شیب و عمق بر حدود آتربرگ در شیب

 رابر استان کرمان
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 غیاثی نیا پریناز 37469 92
های شیمیایی و رطوبت اشباع خاک بر حدود پایداری خاک )مطالعه تاثیر ویژگی

 موردی: شهرستان رابر استان کرمان(
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 قالسی مود شعله 25117 93
شهرستان معرفی فلور و تنوع گیاهی )مطالعه موردی: منطقه همند، سرپاه عماری 

 استان خراسان جنوبی(-خوسف
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر به فلزات سنگین شناسایی و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع آلودگی خاک قنبری مجید 62525 94
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 قنبری مجید 24795 95
بر میزان کنترل گرد و غبار در منطقه بررسی روابط دیپلماتیک در حوزه کشاورزی 

 خاورمیانه
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر کاربرد سنتز سبز در تولید نانو جاذب ها کریمی پری 13320 96
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر روش های نوین حذف آرسنیک از منابع آبی و پساب های معدنی کریمی پری 11515 97
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر مدیریت و بهره برداری از قنوات و منابع آبهای زیرزمینی کوزه گران محمدرضا 92827 98
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر میکرومرفولوژی خاک های شور منطقه جوادیه رفسنجان گرانکوزه نیلوفر 41830 99
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 



 پوستر دیاتومیت و تاثیر آن بر روی خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک گلماه محمد 14821 100
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 گلماه محمد 17030 101
انتخاب بهترین روش آبیاری با کمترین تعداد متغیر در مزارع انگور)مطالعه 

 موردی:بیرجند(
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 گویا فرزانه 84459 102
  LARS-WGمقایسه داده های دمای کمینه و دمای بیشینه  با استفاده از دو مدل

 )مطالعه موردی: شهرستان بیرجند( SDSMو 
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر لآبشستگی پیرامون تکیه گاه پبررسی اثر تغییر دبی پایه هیدروگراف سیل روی  لعل شهال 50223 103
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر بررسی اثر تغییر دبی پیک هیدروگراف سیل روی آبشستگی پیرامون تکیه گاه پل لعل شهال 44901 104
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 سعیده 96966 105
محمدی 

 گیوشاد
 پوستر آبشستگی پیرامون گروه پایه های دوتاییاثر دبی پیک هیدروگراف سیل بر 

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 سعیده 63651 106
محمدی 

 گیوشاد
 پوستر بررسی آبشستگی پیرامون گروه پایه های دوتایی در جران یکنواخت

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر فاضالبهای اسیدی معادننقش تاالبهای مصنوعی درپاالیش  مشگانی محمود 18208 107
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 معاشری سید علی 22962 108
( با CECتأثیر ویژگی های زود یافت خاک بر پیش بینی ظرفیت تبادل کاتیونی )

 استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی در بخش دوربن شهرستان خاش
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر استفاده از پساب، راهکاری جهت رفع مشکل تأمین آب در کشاورزی مومنی احمد 27512 109
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد  ارقام و توده های هندوانه منطقه سیستان ناروئی راد محمد رضا 48700 110
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر GMSشبیه سازی جریان آب های زیرزمینی دشت نوترگی با استفاده از مدل  وحیدی محمدجواد 56296 111
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر مدیریت استفاده از سیالب استان برای تغذیه سفره آب زیرزمینی و مزارع دیم یعقوب زاده مصطفی 15780 112
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 پوستر تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی شهر با باسازی قنوات اصلی و مهم یعقوب زاده مصطفی 15781 113
مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 یعقوب زاده مصطفی 15782 114
تعیین نیاز آبی محصوالت زراعی و باغی استان خراسان جنوبی با استفاده از 

 الگوریتم های سنجش از دور
 پوستر

مدیریت منابع 

 آب و خاک
16-17:30 

 


