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 بسمه تعالی

 

 بندیزمان برنامه

 ؛ ایران کشاورزی داناننشست اقتصاد

 

ها و راهبردهای مطرح در برنامه مدیریت بخش چالشبررسی  "

 "کشاورزی و ارائه راهکارهای پیشنهادی 
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 افتتاحیه
 02/11/1400 :شنبه

 9:00تا  8:00ساعت 

 افتتاحیه

 تاالر مجازی آدرس
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 (دقیقه)زمان  ساعت برنامه

 10 8:10تا  8:00 قرائت قرآن و پخش سرود ملی

 آمدگویی رییس محترم انجمن اقتصادکشاورزی ایران سخنرانی و خوش

 دکتر سید صفدر حسینی
 10 8:20تا  8:10

 سخنرانی وزیر محترم جهاد کشاورزی

 نژاددکتر سید جواد ساداتی
 30 8:50تا  8:20

 توسط دبیر نشستارائه الگوی مفهومی برگزاری نشست 

 مجاوریانسید مجتبی دکتر 
 10 9:00تا  8:50

 

 های تخصصیپایان افتتاحیه و شروع برنامه پنل
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 زیستمنابع طبیعی و محیط تخصصیپنل 

 12:00تا  9:00ساعت 

 زیستمحیطمنابع طبیعی و  تخصصی پنل

 تاالر مجازی آدرس
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 (دقیقه)زمان  ساعت عنوان

مرتع، آب،  خاک،  جنگل، ، منابع طبیعی و محیط زیست

 و شیالت آبخیزداری
 180 12:00تا  9:00

 یزدانی سعید دکتررییس پنل: 

 عنوان اعضای پنل

 پنل بیان مسئله و کلیات )استاد دانشگاه تهران( یزدانی سعید دکتر

 )استاد دانشگاه شیراز( اییدکتر منصور زیب
و کشاورزی جدید  صادی نهادیقتب با رویکرد اآ یکپارچه پایدار و مدیریت

 نسل چهارم

 هکارهای اجرایی خاک و زمینار و هاچالش )استاد دانشگاه تبریز( حیاتی الهباب دکتر

علوم کشاورزی و منابع دانشگاه  )استاد ادژامیرن حمید دکتر

 ساری(طبیعی 
 هکارهای اجرایی جنگل و مرتعار و هاچالش

 بزیانآو  شیالتهکارهای اجرایی ار و هاچالش )دانشیار دانشگاه ارومیه( دکتر مرتضی موالیی

 راهبردها، چشم انداز و پاسخ به سواالت کلیدیبندی رییس پنل: جمع
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 تولیدتخصصی  پنل

 12:00تا  9:00ساعت 

 تولید تخصصیپنل 

 تاالر مجازی آدرس
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 (دقیقه)زمان  ساعت عنوان پنل

 آبزیان، بیمه، تامین مالی و زراعی، باغی، دامیات تولید

 امنیت غذاییو وری ، تامین نهاده، بهرهگذاریو سرمایه
 180 12:00تا  9:00

 حسینی سید صفدر دکتررییس پنل: 

 عنوان اعضای پنل

 بیان مسئله و کلیات پنل )استاد دانشگاه تهران( حسینیسید صفدر دکتر 

 های کشاورزیضرورت بازتعریف چالش )استاد دانشگاه شیراز( بخشودهمحمد دکتر 

 گذاریاجرایی مدیریت ریسک، تامین مالی و سرمایههکارهای ارها و چالش )استادیار دانشگاه ارومیه( بختجوانعذرا دکتر 

دکتر محمدرضا نظری )استادیار پژوهشکده علوم محیطی 

 دانشگاه شهید بهشتی تهران(
 راهکارهای اجرایی جهش تولید، خودکفایی و امنیت غذایی ها وچالش

صفر ماکنعلی )رئیس سابق سازمان دامپزشکی دکتر علی

 کشور(

یی وزارت جهاد کشاورزی های اجراهای فعالیتشناسی و چالشسیبآ

 بزیان کشورآو  طیور ،مرتبط با دام

آبادی )استادیار دانشگاه علوم دکتر مصطفی مردانی نجف

 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان(
 الگوی کشتمباحث 

راهبردها، چشم انداز و پاسخ به سواالت کلیدیبندی رییس پنل: جمع  

 

 های تخصصی صبحپنلپایان برنامه 

  نماز، ناهار و استراحت
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 های تخصصی بعد از ظهرشروع برنامه پنل

 

 

 پنل تخصصی  بازار و بازاریابی

  17:00تا  14:00ساعت  

 بازار و بازاریابی پنل تخصصی

 تاالر مجازی آدرس
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 (دقیقه) زمان ساعت عنوان

تجارت، سالمت غذا و زنجیره عرضه، صنایع تبدیلی، 

 محصوالت کشاورزی
 180 17:00تا  14:00

 نجفیبهاءالدین دکتر رییس پنل: 

 عنوان اعضای پنل

 های روستایی در بازاریابی محصوالت کشاورزیظرفیت تعاونی )استاد پیشکسوت دانشگاه شیراز( ینجف نیدکتر بهاالد

 سالمت غذا )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( یکرباس رضایعل دکتر

 (تبریز)دانشیار دانشگاه  بهارشیپ لیعااسم دکتر
گذاری در گذاری محصوالت و تنظیم بازار و قیمتمداخالت دولت در قیمت

 زنجیره عرضه

سسه ؤشیار من)مشاور وزیر و دا پورالنیگامید  دکتر

 و توسعه روستایی( ریزی، اقتصاد کشاورزیهای برنامهپژوهش
 های وارداتی محصوالت کشاورزیکارکرد حمایتی تعرفه

مؤسسه  استادیارو  ری)مشاور وز نژادکاظممهدی  دکتر

 (ییو توسعه روستا یاقتصاد کشاورز ،یزیربرنامه یهاپژوهش
 کشاورزیبخش پایداری یا ناپایداری الگوی تجاری 

 صادرات محصوالت کشاورزیهای چالش )استادیار دانشگاه تهران( یعیحامد رف دکتر

 راهبردها، چشم انداز و پاسخ به سواالت کلیدیبندی رییس پنل: جمع
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 های کشاورزیو سیاست مدیریت جدول پنل تخصصی

  17:00تا  14:00ساعت  

 های کشاورزیو سیاست مدیریت پنل تخصصی

 تاالر مجازی آدرس
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 مدت زمان به دقیقه ساعت عنوان

 180 17:00تا  14:00 ها، توسعهاطالعات، ترویج، تشکل

 شاهنوشی ناصر رییس پنل: دکتر

 عنوان اعضای پنل

 بیان مسئله و کلیات پنل )استاد دانشگاه فردوسی مشهد( یدکتر ناصر شاهنوش

 توسعه روستایی یو راهکارها هاچالش )استاد دانشگاه تهران( یکالنتر لیخل دکتر

دکتر حسین مهرابی )معاون استاندار کرمان و استاد دانشگاه 

 شهید باهنر کرمان(
 کشاورزی هایی سیاستو راهکارها هاچالش

 شفافیت و فساد یو راهکارها هاچالش ی )استادیار دانشگاه کردستان(میرحیحاج محمود دکتر

 ترویج، دانش و فناوری کشاورزی یو راهکارها هاچالش قادر دشتی )استاد دانشگاه تبریز( دکتر

 تصمیمات کالن اقتصادی بر بخش کشاورزی یو راهکارها هاچالش حسین محمدی )دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد( دکتر

یدفتر امور اقتصاد رکلیمددکتر علیرضا نیکویی )   

 (یکشاورز جی، آموزش و ترو قاتیتحق سازمان
 وریبهره یو راهکارها هاچالش

 راهبردها، چشم انداز و پاسخ به سواالت کلیدیبندی رییس پنل: جمع
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