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 دومین همایش ملی پسته ایران: دکتر امان اله جوانشاه  علمیدبیر    لیزاده                   دبیر اصلی دومین همایش ملی پسته ایران:  دکتر محمدحسین شمشیری                دبیر اجرایی دومین همایش ملی پسته ایران: دکتر علی ع  

 باشد.گردها آزاد میحضور تمامی فعاالن عرصه پسته در این میز 

 زمان موضوع اصلی موضوعات جانبی سخنرانان ساعت برگزاری اعضای اصلی میزگرد

 ، مراد مرتاض، بهشتی،سید علی هجریآقایان: 

، مهندس کمال آزادچهره دکتر حسینی فرد،

کیوان اصفهانی، محمد حسین امیری، مهندس 

 امیری
71-71  

مهندس مهدوی علوی راد،   

(51-51)  
 تولید پسته در شرایط سخت )شوری، وخشکی(

 افزایش عملکرد و تولید پسته

هیئت رئیسه میزگرد ) دکتر حکم آبادی، دکتر عالیی، 

مهندس رضایی، نوید ارجمند، امید ناصری،دکتر 

، مهندس پور، دکتر بصیرت،مهندس یعقوبیاسماعیلی

(محمدی، دکتر یوسف هاشمی نژاداکبر   

15/6/79 

 چهارشنبه

 عصر

، آقایان: مهندس امیری، دکتر بصیرت، معاذالهی

 دکتر حیدریان 

 بارانی، رزبان

(56-51)  
 تولید پسته ارگانیک

مهندس عبدالهی،  دکترهرابی، مهندس سآقایان: 

علوی، مهندس مهندس خانی، احمد حیدری، 

پور، احمدی مهندس یعقوبی، دکتر مالمحمدی،

  ، خانم مرتضویخانم حسنی

71-71:92  

 علی نظری، دکتر مرتضوی

(51-56:61)  
 مدیریت منابع آب

آقایان: دکتر مرتضوی، دکتر صداقت، نوروزی، 

 پارسا رضوی

72:92- 1:92  

خانی احمد انجم الشعاع، مهندس  

(7:61- 1:61) 
 تجمع خرده مالکین

 اقتصاد، تولید و بازرگانی پسته

هیئت رئیسه میزگرد ) دکتر عبدالهی، دکتر اسکندری، 

مهندس رضایی، مهندس انجم الشعاع، مسعود معین، 

،  مهندس حیدری، دکتر حکم آبادی، مهندس بمانی

(دکتر رضا صداقت  

11/6/79  

 پنج شنبه

 صبح

پور، مهندس صدرپور، اسماعیلمهندس  آقایان: 

عبدالهی، بهروز زینلی، حاجمهندس  شریفی، 

، مهندس علیپور مقدماالسالمرفعتی، شیخ  

 کاوه آگاه، سهیل شریف 

(51:61- 7:61)  مدیریت هزینه های تولید و درآمد 

، مظفر محمدی،   آقایان: جواد نظری، رفعتی

 مهندس مهدوی، علی نظری

 
79-77  

دکتر حکم آبادی، نوید ارجمند، 

 علی نظری

(51-55)  

گذاری در مناطق جدیدسرمایهنگری در تولید پسته و آینده  

آقایان: ابطحی، جوادی، گرامی، صالحی، مهرابی، 

زادهاحمد خانی، حسین صداقت، کریم امین  

قاسم علیزاده، جالل پور، بهرام 

 آگاه

(56-51)  

 بازرگانی و فروش پسته

پور، خانم فاطمه آقایان: احمد رضوی، دکتر شفیع

مهندس محمد ، آقای دکتر نصیر صابری، نظری

71:92 -71:92 حسین امیری، مهندس زهره پورعلی  

و کمال اصفهانی، رضا  امید ناصری

  فالح

(56:61-51:61)  تغذیه، آفات، بیماری و آبیاری 

 مدیریت باغ پسته

هیئت رئیسه میزگرد )دکتر مظفری، مهندس رضایی، 

آبادی، رضا فالح،  مهندس مهدوی، مراد دکتر تاج

دکتر حسینی مرتاض، مهندس علوی راد، دکتر صابری، 

  نوه(

11/6/79  

 پنج شنبه

 عصر
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