
 باسمه تعالی

 ((تولید و اشتغالزریبنای ;))ژپوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری 
 ، و کارگاه های آموزشی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانهای علمیبرنامه برگزاری سمینار

 9316هفته پژوهش و فناوری سال 
 

 مهندسی زراعی و عمران روستایی دانشکده

 سمینار های علمی
 گروه عنوان ارائه دهنده مکان ساعت تاریخ ردیف

 شنبه  1
11/9/99 

هاي ذخيره انرژي در آشنايي با انواع روش دکتر تاکی 11کالس  11-11

 هاي كشاورزيخانهگل

 مکانیزاسیون

 شنبه  2
11/9/99 

گيري بر خط بقايا به كمك ماشين اندازه  ریحانه خسروی 19کالس  11-11

 بينايي

 مکانیزاسیون

 شنبه  3
11/9/99 

بررسي نقش مكانيزاسيون بر كاهش ريسك  فاطمه افشار نیا 19کالس  11-11

 عضالني -ابتال به اختالالت اسكلتي 

 مکانیزاسیون

 یکشنبه  4
11/9/99 

 كالس ارشد  11-8

 ترويج

علوم گيري در هاي نمونهروش دكتر فروزاني

 اجتماعي)دانشجويان تحصيالت تكميلي(

 ترویج

 یکشنبه  5
11/9/99 

آزمايشگاه  11-8

 هيدروليك

معرفي تابع پيچي فيثاغورث و كاربرد آن در  دكتر فارغ

 هاي كشاورزيطراحي مهندسي ماشين

 مکانیزاسیون

 یکشنبه  6
11/9/99 

مجتمع  11-9

 كالسي

 آب كم آبياري دكتر ناصرين

 یکشنبه  7
11/9/99 

 ارزيابي اقتصادي طرح هاي پرورش ماهي  دكتر مرداني 61كالس  11-11

 قزل آال

 ترویج

 یکشنبه  8
11/9/99 

مقايسه انرژي مصرفي و پيامدهاي زيست  سعيد فراهاني 61كالس  11-11

محيطي فرايند توليد كودهاي پتاسيم كلرايد و 

 سولفات پتاسيم

 مکانیزاسیون

 یکشنبه  9
11/9/99 

 آب استحصال انرژي از امواج دكتر ظهيري 61كالس  11-11

 یکشنبه  11
11/9/99 

بررسي روش هاي توليد انرژي از پسماند  عيسي بوگري 61كالس  11-11

 مرغداري صنعتي

 مکانیزاسیون

 یکشنبه  11
11/9/99 

مهندس عادل  61كالس  11-11

 مرادي

مديريت هوشمند فشار براي ارتقاء عملكرد 

آب رساني شهري در شرايط اطفاء شبكه هاي 

 حريق

 آب 

 سه شنبه  12

61/9/91 

دكتر مسعود برادران  گروه ترويج 61-61

 و دكتر بهاره عابدي
 جايگاه پژوهش در دانشگاه هاي نسل سوم

 

 

 ترويج

 دوشنبه  13
11/9/99 

تكنولوژي هاي پايش زنبور عسل جهت بهبود  زهرا عبداهلل زارع 61كالس  9-8

 عملكرد

 

 مکانیزاسیون 



 کارگاه های آموزشی

 گروه عنوان ارائه دهنده مکان ساعت تاریخ ردیف

1 
 دوشنبه 

11/9/99 
 سعيد فراهاني 61كالس  11-8

هاي فازي و كارگاه آموزشي سيستم 

 سازي آنها در متلبپياده
 مکانیزاسیون

 

2 

 شنبه دو

63/9/91 
61-1 

 اتاق 

 دكتر برادران
دكتر مسعود برادران 

 دكتر بهاره عابديو 
 ترويج پردازيكارگاه خالقيت و ايده

3 
 سه شنبه 

61/9/91 
 آب HYDRUSافزار كارگاه آشنايي با نرم دكتر سعيد جليلي سايت ترويج 61-63

4 
 شنبه 

18/9/99 
11-11 

كالس ارشد 

 ترويج
 ترویج "Amous "كارگاه آموزش اموس فاطمه رحيمي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


