
 (98)آبانماه   قارچ های کوهی  و  صاحب نظران گیاهان داروییو     مفاد قطعنامه پایانی نشست تخصصی اساتید

که  حوزه گیاهان دارویی و قارچهای کوهی را بخشید اولین جلسه نشست تخصصی مانخداوند متعال را شاکریم که توفیق     

، و با همکاری اتحادیه انجمن های علمی گیاهان دارویی کاشان با مشارکت و همراهی دانشگاه و زنجان  به اهتمام دانشگاه

 وسازی زنجان،دانشکده دارکاشان،دانشگاه  و پژوهشکده اسانس های طبیعی  پژوهشکده فناوریهای نوین زیستی دانشگاه زنجان

 جشنبه پن  در روز  دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه اصفهان....موسسه جنگلها و مراتع کشور،  ،  دانشگاه تربیت مدرس،    ارومیهدانشگاه  

تا   19نشست ساعت   و پایانی    در قمصر کاشان برگزار نمائیم. در جهت جمع بندی مطالب نشست امروز، جلسه دوم  98/  23/08

 تشکیل و موارد زیر مورد بحث و تفاهم قرار گرفت. شب 22

د شبکه ملی مقرر شد دبیر خانه نشست مستقر در پژوهشکده فناوری های نوین زیستی دانشگاه زنجان، در جهت ایجا -1

و  پژوهشگران گیاهان دارویی و قارچهای کوهی اطالعات تماس محققین برجسته این حوزه را تهیه و تنظیم نماید

را تنظیم و  کشور اطالعات تمامی پژوهشکده های تخصصی گیاهان دارویی و قارچ های کوهیهمچنین این دبیرخانه 

 نماید.   و به وزارت علوم منعکس  پژوهشکده های تخصصی همکار را تدوینملی  و راهکار تشکیل شبکه    ودهاستخراج نم

مراکز تصمیم گیر و مجری در حوزه گیاهان دارویی کشور،  ، موازی کاری و همپوشانی اقدامات با توجه به پراکندگی -2

  کشور و قارچهای کوهی   گیاهان داروییامور تشکیل شورای هماهنگی پیشنهاد دانشگاه زنجان با عنوان با 

معاونتهای علمی و فناوری ، وزارت بهداشت و درمان، نمایندگان  کشاورزی  وزارت علوم، وزارت جهادبا حضور نمایندگان  

 اعضا کمیته موسس به همراهبخش تولید و صنعت و  گانو نمایند گیاهان دارویی ، نماینده انجمن ریاست جمهوری

پیگیری های الزم را در سطح   ه نشستو دبیرخان گیاهان داروییموافقت گردید و قرار شد انجمن شورا ی یاد شده،  

 د.نمراجع باال دست لحاظ نمای

دانشگاهها و مراگز پژوهشی مطرح و بر شکاف موجود با کمال تاسف   باصنعت    بخش  و محدودیت تعامل  موضوع فاصله  -3

در این راستا بر تشکیل فوری و جامعیت اعضا شورای هماهنگی امور گیاهان دارویی کشور تاکید  تاکید و تصریح شد.

 مجدد گردید.

ر و تولید و فرآوری گیاهان دارویی تاکید گردید و مقرر شد گیاهان یبر استفاده از فناوری های نوین زیستی در تکث -4

 دارویی مهم هر استان و قطب شناسایی و اولویت بندی گردد.

دبیرخانه استخراج و به  مقرر شد اولویت تمرکز تحقیقات و فعالیتهای مبتنی بر زیست فناوری برای نشست بعدی -5

 جهت هماهنگی های الزم اعالم گردد. نشست

 یی با مشارکت اداره استاندارد در راستای تدوین استاندارد دروراواحد های فعال انجمن در قطبهای گیاهان د -6

 بخش های مختلف اقدامات الزم معمول نمایند. 

منطبق بر بر حفظ و حراست از تنوع ژنتیکی گیاهان دارویی کشور در قالب ایجاد کلکسیون های منطقه ای و محلی  -7

در مجوز احداث و ایجاد کلکسیونهای یاد شده  تاکید گردید. ه کاریو دوبار ظرفیتهای طبیعی و بدور از  موازی کاری

 خواهد بود.   2 موصوف در بندبر عهده شورای حوزه گیاهان دارویی و قارچهای کوهی 

 با تامین اعتبارات مقتضی تاکید شد.و در شرف انقراض بر ضرورت اهلی سازی گیاهان دارویی خاص و مهم  -8

بر ضرورت   گیاهان دارویی  انجمن    محترم  رییسرضائی    محمدباقر  ضمن قدردانی از زحمات و پیگیری های آقای دکتر -9

مقرر شد همچنین  تاکید شد.کشور هاد های تصمیم گیر انجمن در نارتقاء نقش و تشریک مساعی و تغذیه فکری 

نشست دوم با تمرکز ویژه بر قارچهای کوهی با مسئولیت دانشگاه زنجان و با همکاری انجمن گیاهان دارویی در بهار 

ه در پایان، اعضا نشست از میزبانی شایست  برگزار گردد. محل این نشست متعاقباً تعیین و اعالم خواهد شد.  1399سال  

 . نمودند  ابرازاخباری کمال تشکر را    توسط پژوهشکده اسانس های طبیعی دانشگاه کاشان و زحمات سرکار خانم دکتر


