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مکان

کنفرانس بین المللی اقتصاد دانان کشاورزی ،این
28 Jul-02
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15-20 Jul
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09-13 Jul

8

19-21 Oct

9

26-28 Jul

International
Conference of

کنفرانس شامل مواردی از قبیل پیشرفت دانش
کاناداVancouver ،

Agricultural Economists

سازمانی اقتصادی کشاورزی ،توسعه اقتصاد
کشاورزی برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی
روستایی خواهد بود.
کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و

International
Conference on
Agricultural and

بیوشیمی ،این کنفرانس شامل موارد زیر است:
کانادا Montreal ،

جمله توسعه رسانه ،مهندسی تجهیزات برای

Biosystems
International
Conference on Green

اقتصاد کشاورزی ،بیوتکنولوژی حیوانات سلولی ،از
گیاهان.

کاناداMississauga ,

کنفرانس بین المللی انرژی سبز و نمایشگاه

International
Conference on
Aquaculture, Agro

ژاپنOsaka ،

کنفرانس بین المللی آبزی پروری ،صنعت کشاورزی
.

Business Industry and
International
Conference on

ایتالیا Rome ،

کنفرانس بین المللی شیمی کشاورزی و مواد غذایی

Agricultural & Food
International
Conference on
Grapevine Breeding and

در این کنفرانس ،پیشرفت علمی اخیر با هدف
فرانسهBordeaux ،

Genetics

بهبود ژنتیکی انگور با تمرکز بر آمپلوگرافی ،ژنتیک
انگور ،فیزیولوژی گیاهی ،فنوتیپ و بیوانفورماتیک
مطرح شده است.

International
Symposium on Iron

تایوانTaipei ،

سمپوزیوم بین المللی تغذیه و تعامل در گیاهان

Nutrition and Interaction
International
Conference on
Sustainable Agriculture

کنفرانس بین المللی فن آوری های کشاورزی
تایوان Taichung ،

Technologies
International
Conference on Asia

پایدار ،این یکی از بزرگترین کنفرانس های بین
المللی برای ارائه پیشرفت های جدید و اساسی در
زمینه های فن آوری های کشاورزی پایدار است.
کنفرانس بین المللی کشاورزی و حیوانات آسیا ،این

سنگاپورSingapore ،

دانشگاهها و کارشناسان صنعتی را در زمینه
کشاورزی و حیوانات آسیا به یک انجمن مشترک

Agriculture and Animal

متصل میکند.
کنگره بین المللی برنج سنگاپور ،کنگره بین المللی

14-17 Oct 10

International Rice

سنگاپورSands،

Congress Singapore

Casino

برنج بزرگترین جمع رهبران تفکر ،دانشمندان،
سیاستگذاران ،متخصصان کشاورزی و ارائه
دهندگان فناوری از دنیای تحقیقات برنج است.

کنفرانس بین المللی علوم غذایی و علوم
International
14-16 Nov 11

کشاورزی ،این همکاری به منظور تقویت ارتباط

Conference on Food

مالزیKuala ،

and Agricultural

Lumpur

Sciences

بین محققان و متخصصان در زمینه های
متنوعی از زمینه های علمی که منافع مشترک
آنها در بهبود تکنیک های مربوط به علوم غذایی
و علوم کشاورزی است ،تقویت میشود.
کنفرانس بین المللی زراعت و اصالح نباتات و
آب و هوا ،این کنفرانس شامل مواردی مانند

International
17-19 Sep 12

Conference on
& Agrophysics Soil Plant

مدیریت خاک و مدیریت گیاهان برای محصوالت
لهستان Lublin ،

مقاوم در برابر آب ،کیفیت مواد غذایی گیاهی،
محصوالت و انرژی مبتنی بر زیست توده،

Climate

کشاورزی و تغییرات اقلیمی و بسیاری موارد
دیگر خواهد بود.

International
10-12 Sep 13

Conference on

سوییس,Zürich ،

کنفرانس بین المللی کشاورزی و باغبانی

Agriculture & Horticulture
International

14

12-13 Jul

Conference on
Agricultural and Natural

سوئدStockholm ،

کنفرانس بین المللی مهندسی کشاورزی و منابع
طبیعی استکهلم

Resources Engineering
این کنفرانس بر حفاظت از گیاهان ،کشاورزی
ارگانیک و مدیریت منابع طبیعی ،کشاورزی پایدار،

International
24-26 Sep 15

Conference & Expo on

هندHyderabad ،

Agriculture & Veterinary

بهره وری ارتفاع ،تکنولوژی کشاورزی و اقتصاد
کشاورزی ،دامداری ،تحقیقات دامپزشکی،
بیوتکنولوژی کشاورزی ،آگرو شیمیایی تمرکز می
کند.
این کنفرانس بر حفاظت از گیاهان ،کشاورزی

International

ارگانیک و مدیریت منابع طبیعی ،کشاورزی پایدار،

Conference & Expo on
Agriculture & Veterinary 24-26 Sep 16

هندHyderabad ،

Sciences:Research and

بهره وری ارتفاع ،تکنولوژی کشاورزی و اقتصاد
کشاورزی ،دامداری ،تحقیقات دامپزشکی،
بیوتکنولوژی کشاورزی ،آگرو شیمیایی تمرکز می

Technology

کند.
این کنفرانس بر تکنولوژی های حفاظت از

10-14 Nov 17

International Plant
Protection Congress

هندHyderabad ،

محصوالت تمرکز خواهد کرد تا اثرات تغییرات آب
و هوایی را برای امنیت غذایی و حفاظت از محیط
زیست کاهش دهد.

