
 به نام آفرینشگر هستی

 گزارش عملکرد هیات مدیره انجمن کشت بافت گیاهی ایران  
 1400/06/31الی  1399/12/20از تاریخ 



 این با نامه تفاهم عقد و کشاورزی بخش در نهال توسعه از حمایت صندوق مدیرعامل با جلسه برگزاری
 صندوق



 کشاورزی بخش در نهال صندوق از حمایت و همکاری



  به رسانی اطالع و برومندی مهندس آقای جناب دفتر به ارسال و 1400سال در نهال قیمت ولاجد تنظیم و تهیه
  انجمن اعضای



 پیگیری های مربوط به واگذاری ریزنمونه های عاری از ویروس توسط شرکت فجر اصفهان



 و خصوص این در رسانی اطالع و GN  ویروس از عاری های پایه تولید فرایند به بخشی تسریع راستای در
 این گذاری اختیار در و تکثیر جهت کشور نهال و بذر گواهی و ثبت موسسه به متقاضی شرکتهای معرفی

 مراکز سایر به ها گیاهچه



واگذاری اولین ریزنمونه های عاری از ویروس توسط شرکت فجر اصفهان و ارایه گزارش توسط جناب آقای 
 مهندس جوزی



 و ثبت موسسه همکاری با بافت کشت مراکز از بازدید فرم تنظیم و تهیه خصوص در متعدد جلسات برگزاری
 از بازدید فرم کردن نهایی راستای در فکر اتاق اعضای با جلسه برگزاری همچنین و کشور نهال و بذر گواهی
 بافت کشت مراکز



 مابین فی  وارداتی گلدانی تکثیری های اندام تولید برای مشترك همکاری سه جانبه تفاهم نامه عقد
 گیاهی بافت کشت کارفرمایی صنفی انجمن و ایران گیاه و گل اتحادیه زینتی، گیاه و گل ملی پژوهشکده

 باغبانی معاونت زینتی گیاهان و گل دفتر نظارت با کشور



 دوره برگزاری به تصمیم انجمن  GN های نهال های پایه تکتیر راستای در  همکاران متعدد فنی سواالت پیرو
 .نمود آموزشی



  کشور نهال و بذر گواهی و ثبت موسسه به آموزشی دوره دومین برگزاری خصوص در نگاری نامه



 کشور نهال و بذر گواهی ثبت موسسه همکاری با آموزشی دوره دومین برگزاری



 1400 سال تولیدی ویروس از عاری های ریزنمونه برای یارانه درخواست به مربوط امور پیگیری و نگاری نامه



 شرق گهربار نهالستان شرکت توسط ها ریزنمونه سریعتر چه هر واگذاری جهت مجدد های پیگیری



 به ضرورت  باز بودن آزمایشگاه های شرکت های کشت  بافتی  توجه با مراکز کشت بافت واکسیناسیون پیگیری  
  



 دریافتی های نامه به مربوط های پیگیری و  الزم اقدامات



   کشاورزی جهاد وزیر انتصاب به مربوط های نگاری نامه



 با سپاس فراوان


