شبکه ملی ژپوهش و فناوری گیااهن دارویی

عناوین کارگاه ها در روز برگزاری
(همایش ملی باریجه) 1395/8/26
کارگاه پژوهش های گیاهان دارویی در ایران
سرفصل مطالب:آشنایی با فرآوری و ارزشیابی گیاهان داروئی ،آشنایی با روش های پژوهش در مورد
داروهای گیاهی و طبیعی ،غربال گری و کشف داروهای جديد ،مطالعات فیتوشیمی ،فارماکولوژی و
بیولوژی جدیدBioassay- guided Fractionation،

دکترفرازمجاب

استاد تمام (پرفسور) پایه  ،31عضو هیات علمی دانشکده
داروسازی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،دبیر بورد
فارماکوگنوزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی

ساعت برگزاری کارگاه13-15:
مکان :دانشکده داروسازی  -سالن آمفی تئاتر

کارگاه گیاه شناسی گیاهان دارویی

سرفصل مطالب :تاریخچه گیاهان دارویی در ایران ،مقدمات و کلیات مربوط به منابع و رفرنس
های گیاه شناسی ،مورفولوژی ،شناخت جنس ها و تیره های مهم گیاهان دارویی در مازندران و ایران

ساعت برگزاری کارگاه13-15 :
مکان :دانشکده داروسازی-کالس شماره 1206

دکتر ولی اهلل مظفریان
دانشیار پایه  30و عضو هیات علمی
مؤسسه تحقيقات جنگل ها و مراتع كشور

چگونگی استخراج اسانس از صمغ باریجه و گیاهان دارویی
سرفصل مطالب :آموزش نحوه برداشت صحیح و اصولی صمغ از عرصه های منابع طبیعی ،استخراخ اسانس
از صمغ گیاه باریجه به روش تقطیر آب ،مقایسه طیف های  GCاسانسهای نمونه های مختلف باریجه

حسین حسینی

رییس بخش تحقیقات کشاورزی و عضو گروه
کنترل کیفی شرکت داروسازی باریجاسانس

ساعت برگزاری کارگاه15-17 :
مکان :دانشکده کشاورزی و صنایع غذایی ،آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی

زمان ثبت نام حداکثر تا تاریخ 95/8/22

مبلغ :برای هرکارگاه ،برای اساتید و دانشجویان واحد  250000ریال و برای سایرین  500000ریال
به کلیه شرکت کنندگان گواهی معتبرحضور داده خواهد شد
عالقمندان می بایست هزینه ثبت نام را به حساب  0105614019002با شناسه واریز 93056116302
نزد بانک ملی ،شعبه ملی مرکزی آمل به نام دانشگاه آزاد اسالمی واحد آیت ا...آملی واریز و
تصویر فیش واریزی را به دبیر خانه همایش به شماره  011 - 43217068فاکس نمایند.
ارائه اصل فیش واریزی در روز برگزاری کارگاه جهت اهدا گواهینامه ضروری است.
برای کسب اطالعات بیشتر به وب سایت همایش به آدرس  WWW.congress.iauamol.ac.irمراجعه ،و یا به دفتر
ارتباط با صنعت واحد با شماره ( 01143217061خانم ابراهیمیان) تماس حاصل نمایید.

