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بـرگزارکننده

شبکه ملی پژوهش و فناوری
گیـاهان دارویـی

بـا مشـارکـت

پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه
دارویی دانشگاه شهید بهشتی

انجمن گیاهان
دارویی ایران

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
ستاد توسعه علوم و فناوری
گیاهان دارویی و طب ایرانی

دانشکده داروسازی دانشگاه
علوم پزشکی شهید بهشتی

پایگاه استنادی
علوم جهان اسالم

محـورهای کنگره
ÓÓعلوم پایه

باال ت
رین امتیاز
بازآموزی

_ گیاهشناسی
_ فیتوشیمی
_ بیوشیمی
_ ژنتیک
_ اثرات بیولوژیک
_ بیوتکنولوژی

ÓÓکشاورزی و منابع طبیعی
_ ا کولوژی
_ فیزیولوژی گیاهی
_ اهلی کردن و اصالح
_ بیوتکنولوژی
_ کشت و زراعت
_ فراوری اولیه پس از برداشت
_ مکانیزاسیون
_ تکنولوژی بذر

ÓÓداروسازی ،پزشکی و دامپزشکی
_ طب سنتی
_ اثرات فارما کولوژیک
_ اثرات بالینی
_ فرموالسیون و کنترل

ÓÓصنعت و اقتصاد

_ بازرگانی گیاهان دارویی و فراوردههای آنها
_ تولید فراوردههای گیاهان دارویی
_ نوآوری در تولید محصوالت کاربردی
_ نظام کیفی و تولید محصوالت با کیفیت
_ انتقال تکنولوژی و تولید محصوالت گیاهی

مهلت ارسال مقاالت 97/11/15
دبیرخانه :تهــران ،ولنجـک ،دانشــگاه شهید بهشتــی ،پژوهشکــده گیـاهــان و مـواد اولیـه دارویـی
تلفکـس(021) 22431599 :
دبیــرخانه شبکــه ملــی پژوهش و فناوری گیـاهـان دارویـی

www.ncmp2019.cominfo@ncmp2019.com
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Subjects of the Congress
ÔÔBasic Sciences
- Botany
- Phytochemistry
- Biochemistry
- Genetics
- Biologic Effects
- Biotechnology

ÔÔAgriculture and Natural Resources
- Ecology
- Plant Physiology
- Domestication and Breeding
- Biotechnology
- Agriculture and Farming
- Harvest and Post-harvest Processing
- Mechanization
- Seed Technology

ÔÔPharmacy, Medicine and Veterinary Medicine
- Traditional Medicine
- Pharmacological Effects
- Clinical Effects
- Formulation and Control

ÔÔIndustry and Economics

- Trade in Medicinal Plants and Natural-based Products
- Natural-based Production
- Innovation in Applicable Production
- Quality Control System and Quality Products
- Technology Transfer and Natural-based Production

Papers are to be sent before Feb. 4, 2019

The Secretariat address: National Network of Research and Technology in Medicinal

Plants Secretariat, Medicinal Plants and Drugs Research Institute of Shahid Beheshti, Shahid Beheshti University, Velenjak, Tehran.
Telefax: +98 21 2243 15 99
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