
 

 

 محورهای اصیل همایش

  

  کشاورزی محور توسعه پایدار در کشورهای اسالیم " 

وری در رونق اقتصادی کشورهای اسالیم "   نقش دام و دامپر

  منابع طبییع و محیط زیست بسپر توسعه پایدار در کشورهای اسالیم "

  جایگاه گیاهان دارویی در اقتصاد کشورهای اسالیم "

  روستایی درکشورهای اسالیمهوشمندسازی  "

  

  

 محورهای فریع کشاورزی محور توسعه پایدار در کشورهای اسالیم

ه درتوسعه پایدار ز  نقش کشاورزی مکانپ 

اسیون کشاورزی درافزایش تولیدات غذایی  ز  اهمیت مکانپ 

اتژیک مثل گندم ودانه های روغنز   برریس تولیدمحصوالت اسپر

ک محصوالت    کشاورزی کشورهای اسالیمبرریس ایجاد بازارمشپر

 واشتغالزایی آن
 نقش صنایع تبدییل کشاورزی وکارآفرینز

 رابطه توسعه کشاورزی باتوسعه روستایی 

 مدیریت روستایی ونقش آن درتوسعه کشاورزی

 تعاویز وتشکلها ونقش آنها دررونق اقتصادکشاورزی

 برریس خرید تضمینز محصوالت ونقش ان درافزایش تولیدات کشاورزی

 ریس بسته حماینر خریدتضمینز ازسوی دولت وبخش خصویصبر 

ز   یافته های نوین کشاورزی وراهکارانتقال به زارعی 
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 اموزش وتروی    ج ونقش آن درتوسعه کشاورزی

اقلیم ونقش آن درچشم انداز کشاورزی  خشکسایل وتغیپ 

 مدیریت آب درتوسعه کشاورزی

 آب برریس الگوهای مناسب کاشت درکشاورزی جهت مرصف بهینه

 هوشمندسازی مزارع تولیدمحصوالت کشاورزی

 راهکارهای افزایش بهره وری درکشاورزی

 برریس جایگاه پژوهش وتحقیق درکشاورزی

 برریس روابط اقتصادکشاورزی باچارچوب اقتصادمقاومنر 

 وضعیت کشاورزی کشورهای مسلمان

 نقش وجایگاه تولیدات کشاورزی کشورهای اسالیم دراقتصادمنطقه

 نقش ان درتوسعه کشاورزی کشورهای اسالیمامنیت و 

 چشم انداز آینده کشاورزی کشورهای اسالیم

 راهکارهای آسان سازی مبادالت محصوالت کشاورزی کشورهای اسالیم

 جغرافیای کشاورزی کشورهای مسلمان درسالهای اخپ  

سیون ونقش آن  ز فت تولید نهاده های کشاورزی مثل سم ،کود،بذر وتولیدات مکانپ  درپیشر

 کشاورزی کشورهای اسالیم

 الگوهای موفق اشتغالزایی درکشاورزی کشورهای اسالیم

 نقش اقتصادکشاورزی ایران دراقتصادکشورهای اسالیم

 راهکارهای نوین حمل ونگهداری وجابجایی محصوالت کشاورزی

 محصوالت ارگانیک کشاورزی

بیمه محصوالت کشاورزی دراشتغالزایی وافزایش بهره  وری آن تاثپ 

  

وری در رونق اقتصادی کشورهای اسالیم  محورهای فریع نقش دام و دامپر
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وری وشیالت درتوسعه روستایی   نقش اقتصاددامپر

وری وشیالت دراشتغالزایی   دامپر

) ز اد)سبک وسنگی  ر  اصالح نژاد ومعرفز دامهای بهپز

وری صنعنر  وری ودامپر  ارزیایی شیوه های سننر دامپر

ه وخوراک د ام وطیورشیوه های نوین تولیدکن  سانپر

 شیوه انتقال یافته های جدید درصنعت دام وطیور به مجریان وب  هره برداران

 معرفز مراکز نمونه وموفق دام وطیور درپرورش ارگانیک وسالم محصوالت 

ات وابزاروامکانات صنعت دام وطیور وآبزیان ز  ارزیایی صادرات وواردات تجهپ 

 یوروآبزیان وارائه محصوالت نمونه وبرترصنایع ومراکز تولیدخوراک دام وط

ک دام وطیور وآبزیان کشورهای اسالیم  بازارمشپر

ز کشورهای اسالیم  وضعیت تولیدات دایم وطیور وآبزیان ایران دربی 

وری وطیور وآبزیان ز دراقتصاددامپر  رویکرداقتصادسپی

 هوشمندسازی مراکز تولید دام وطیور وشیالت

  

 و محیط زیست بسپر توسعه پایدار در کشورهای اسالیممحورهای فریع منابع طبییع 

 نقش آب ،خاک وگیاه درتوسعه پایدارروستایی 

ل بالیای طبییع داری درکاهش وکنپر ز  نقش وجایگاه آبخپ 

ات آن برمنابع طبییع ز وتاثپ  ات اقلییم وگرمایش زمی   تغییپ 

 نقش وجایگاه منابع طبییع دراشتغالزایی 

ل بیابان وبرریس  طرحهای موفق بیانزدایی درکشور مدیریت وکنپر

ک فعالیتهای بیابان زدایی درکشورهای اسالیم
 امکان سنجی اجرای مشپر

 مدیریت ومالکیت مراتع درایران

 رویکردمشارکنر درمدیریت منابع طبییع ومحیط زیست
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 درمدیریت منابع طبییع ارزیایی تعاونیها وتشکلها 

ی ومشارکت فارغ التحصیالن  دانشگایه درمنابع طبییع ومحیط زیست راهکارهای بگارگپ 

 برریس تبعات مثبت ومنفز ادغام سازمانهای منابع طبییع ومحیطزیست

ل گردوغباربامشارکت کشورهای اسالیم بارویکردمشارکنر   کنپر

ات آن درمدیریت منابع طبییع ومحیط زیست  ارزیایی بهره برداری معادن تاثپ 

 ک زیست محییط درکشورهای اسالیمبرریس امکان سنجی اجرای پروژه های مشپر 

ین تهدیدات زیست محییط کشورهای اسالیم  مهمپر

  

 محورهای فریع جایگاه گیاهان دارویی در اقتصاد کشورهای اسالیم

 برریس ظرفیتهای کشورهای اسالیم درزمینه اقتصادگیاهان دارویی 

 ظرفیت وپتانسیل ایران درزمینه گیاهان دارویی 

 گیاهان دارویی ارگانیک

 نقش گیاهان دارویی درتوسعه پایدارروستایی وعشایری

 برریس رویکرد کاشت گیاهان دارویی دراستفاده بهینه درمرصف آب

 گیاهان دارویی واشتغال زایی 

 گیاهان دارویی 
 جایگاه ایران در اقتصادجهایز

 تجارت محصوالت گیاهان دارویی 

 فرآوری گیاهان دارویی 

 درمقایسه باکاشت گونه های زرایع وبایعز درامدزایی کاشت گیاهان دارویی 

ک تبادل گیاهان دارویی درکشورهای اسالیم
 امکان ایجادبازارمشپر

 تاثپ  خریدتضمینز گیاهان درتوسعه کاشت گیاهان دارویی 
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 :محورهای فریع نقش گردشگری روستایی در توسعه کشورهای اسالیم

  

 ی اسالیمپتانسیل وظرفیت های گردشگری روستایی درکشورها

 درایران وجایگاه آن درکشورهای اسالیم وضعیت صنعت گردشگری روستایی 

ز کشورهای اسالیم  واقتصادی بی 
ی

 نقش گردشگری درتباالدت فرهنگ

 نقش بخش خصویص درتوسعه صنعت گردشگری روستایی 

ظرفیتهای کشاورزی ،محیط زیست ،منابع طبییع ودام درصنعت گردشگری روستایی کشورهای 

 اسالیم

 نقش زیرساختهای صنعت گردشگری درتوسعه روستایی کشورهای اسالیم

رابطه اقتصادمقاومنر وتوسعه صنعت گردشگری روستایی وارائه شیوه های نوین دراین چارچوب 

ز کشورهای اسالیم  بی 

 گردشگری ونقش آن درتوسعه اشتغالزایی وکارآفرینز درنوایح روستایی کشورهای اسالیم

 ،درمایز  متنوع سازی الگوهای
ی

درآمدی ازطریق صنعت گردشگری روستایی )فرهنگ

،سیاحنر ،علیم،آموزیسر و....(  ،ورزیسر

ز کشورهای اسالیم ک گردشگری روستایی بی 
 امکان سنجی ایجادساختارونهادمشپر

ه   چشمه ها وغپ 
نقش پارکها ،حیات وحش،چشم اندازهای طبییع،آبشارها ،مزارع ،منابع معدیز

 گردشگریدررونق اقتصادی صنعت  

 با فناوری روز درتوسعه گردشگری روستایی 
 نقش تبلیغات و اطالع رسایز

ز الملیل درصنعت گردشگری روستایی   برریس رسمایه گذاری داخیل وبی 

ز کشورهای اسالیم ک حمایت ازصنعت گردشگری روستایی بی   ایجادصندوق مشپر

 تفاوت نگاه دولنر بابخش خصویص درتوسعه صنعت گردشگری روستایی 

  

www.saednews.com



  

 :محورهای فریع هوشمندسازی روستایی درکشورهای اسالیم

 رابطه توسعه روستایی بافناوری روز

 نقش هوشمندسازی مزارع کشاورزی درتوسعه کشاورزی

 معایب ومحاسن فناوری درپایداری توسعه روستایی 

 نقش توسعه فناوری درعمران وآبادایز روستاها

 کارافرینز نقش توسعه فناوری روستایی دراشتغالزایی و 

فناوری نوین درتولیدات دایم وکشاورزی ارگانیک  تاثپ 

 روستایی درکاهش مهاجرت روستاییان وکشاورزان خرده پا
 هوشمندسازی مراکز تولیدی وصنعنر
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