
 باسمه تعالی

،زریبنای اقتصاد مقاومتی((  ))ژپوهش تقاضا محور و تجاری سازی فناوری
 های آموزشی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستانهای علمی و کارگاهبرنامه برگزاری سمینار

 9316هفته پژوهش و فناوری سال 
 

 دانشکده کشاورزی

   سمینارهای علمی    

 گروه عنوان ارائه دهنده مکان ساعت تاریخ ردیف

شنبه  1

11/9/99 

 آمفی تئاتر  11/9-03/8

 دانشکده کشاورزی

 بیوتکنولوژی ویرایش ژنی دکتر عالمی سعید

شنبه  2

11/9/99 

 آمفی تئاتر 13-11/9

 دانشکده کشاورزی

 بیوتکنولوژی پروتئومیکس دکتر پور محمدی

 دوشنبه  0

10/9/99 

آمفی تئاتر دانشکده  11/9-03/8

 کشاورزی
 زراعت وضعیت کنترل یوالف وحشی در مزارع گندم کشور دکتر زارع

 دوشنبه  4

10/9/99 

دانشکده   آمفی تئاتر 13-11/9

 کشاورزی
 زراعت های نوین پژوهشی در کشاورزی ارگانیکروش دکتر خدایی

 دوشنبه  1

10/9/99 

دانشکده   آمفی تئاتر 12-13

 کشاورزی

 بیوتکنولوژی زراعت مولکولی دکتر قاسم گوجانی

دوشنبه  9

10/9/99 

 آمفی تئاتر 14-10

 دانشکده کشاورزی

نقش سیگنال نیتریک اکساید در مقاومت پایه و القا  دکتر کشاورز توحید

 شده در گیاهان

 پزشکیگیاه

دوشنبه  7

10/9/99 

 آمفی تئاتر 11-14

 دانشکده کشاورزی

 پزشکیگیاه پیدایش و تکامل ویروس ها پاریزی دکتر

 شنبه  8

18/9/99 

دانشکده  آمفی تئاتر  11-13

 کشاورزی
 منابع طبیعی مراتع اکو توریسم دکتر موقری

 یکشنبه  9

19/9/99 

دانشکده  آمفی تئاتر  13-9

 کشاورزی
و داده های سنجش از دور و کاربرد آن در کشاورزی دکتر معظمی

 منابع طبیعی 

 منابع طبیعی

 یکشنبه  13

19/9/99 

دانشکده  آمفی تئاتر  11-13

 کشاورزی
معرفی روشهای سنجش از دور در برآورد پارامترهای  دکتر ذرتی پور

 هیدرولوژیکی

 منابع طبیعی

 یکشنبه  11

19/9/99 

دانشکده   آمفی تئاتر 12-11

 کشاورزی
های روشهای پذیرفته شده جهانی در کنترل سگ  دکتر الماسیه

 ولگرد

 منابع طبیعی

 دوشنبه 12

23/9/99 

 -کالسی مجتمع 11-10

 18کالس 

 زراعت آلودگی خاک و گیاه به عناصر سنگین کتر کوچک زادهد

 دوشنبه 10

23/9/99 

آمفی تئاتر  دانشکده  12-13

 کشاورزی

دکتر ایمانی از مرکز 

تحقیقات اصالح 

 نهال و بذر

 استاد مدعو اصالح بادام

 شنبهسه  14

21/9/99 

آمفی تئاتر  دانشکده  13-8

 کشاورزی

های استحصال مواد معطره با دستگاه های روش دکتر لطفی

 عصاره گیری

 زراعت

 سه شنبه 11

21/9/99 

آمفی تئاتر  دانشکده  12-13

 کشاورزی

دکتر وحدتی از 

دانشگاه ابوریحان 

 بیرونی

 استاد مدعو گردو کاری در ایران

 چهارشنبه  19

22/9/99 

 آمفی تئاتر 11-10

 دانشکده کشاورزی

( بر رشد و  عملکرد گندم در ZNاثر عنصر روی ) دکتر مشتطی

 شرایط تنش گرمایی آخر فصل خوزستان

 زراعت

   های آموزشیکارگاه     

 گروه عنوان ارائه دهنده مکان ساعت تاریخ ردیف

شنبه  1

11/9/99 

دکتر موسوی .  آز مایشگاه بذر 12-8

 مهندس پرمون

آشنایی با روش های استاندارد جوانه زنی و 

 محاسبات آن

 زراعت

 باغبانی کارگاه ایمنی و اصول کار در آزمایشگاه دکتر رحمتی آزمایشگاه باغبانی 10-11شنبه  2



11/9/99 

یکشنبه  0

12/9/99 

سالن آمفی تئاتر  1/12-1/8

 دانشکده کشاورزی

 تقلید زیستی دکتر تفقدی نیا 

 

 

 استاد مدعو

یکشنبه  4

12/9/99 

سایت کامپیوتر  12-13

 کشاورزی

 خاکشناسی  GISدر AHP  دکتر انصاری

یکشنبه  1

12/9/99 

دکتر زارع و مهندس  نمایشگاه دانشگاه 11-10

 پاگرد

 باغبانی کارگاه ساخت گلخانه

دوشنبه  9

10/9/99 

 پزشکیگیاه تکنیکهای عکاسی دیجیتال علمی  دکتر پاریزی 131کالس  12-13

 دوشنبه  7

10/9/99 

آزمایشگاه اصالح  12-8

نباتات دانشکده 

 کشاورزی

 بیوتکنولوژی کارگاه پروتئومیکس دکتر پورمحمدی

 دوشنبه  8

10/9/99 

آموزش بهره برداری از کتب و مقاالت دیجیتال  دکتر الهی فرد سایت کامپیوتر 11-10

 کتابخانه دانشگاه

 کتابخانه

 شنبه  9

18/9/99 

 بیوتکنولوژی واکنش زنجیره پلیمراز  دکتر شافعی نیا 2آزمایشگاه مرکزی  12-8

شنبه  13

18/9/99 

آزمایشگاه گیاهان  13-8

 دارویی

 زراعت کارگاه استخراج اسانس گیاهی از گیاهان داروئی مهندس کیانی 

شنبه  11

18/9/99 

آزمایشگاه گیاهان  12-13

 دارویی

 زراعت عصاره گیاهی از گیاهان داروییکارگاه استخراج  دکتر پشتدار

 شنبه  12

18/9/99 

آزمایشگاه  11-10

فیزیولوژی گیاهان 

 باغی

دکتر حیدری و دکتر 

 موسوی

 باغبانی و زراعت های برطرف کردن خواب بذر در گیاهان باغبانیروش

 یکشنبه  10

19/9/99 

 زراعت شناسایی مولکولی قارچ ها  دکتر پاکدامن آزمایشگاه مرکزی 12-8

 یکشنبه  14

19/9/99 

آزمایشگاه گیاهان  11-10

 دارویی

کارگاه استخراج آنز یم های آنتی اکسیدانت از بافت  دکتر پشتدار

 گیاه

 زراعت

 دوشنبه 11

23/9/99 

 پزشکیگیاه جداسازی و سنجش نوکلئیک اسید از گیاه  دکتر پاریزی آزمایشگاه مرکزی 13-8

 دوشنبه 19

23/9/99 

آزمایشگاه  13-8

 بیوتکنولوژی

 بیوتکنولوژی کارگاه همسانه سازی ژن دکتر قاسمی گوجانی

 دوشنبه  17

23/9/99 

آزمایشگاه گیاهان  11-10

 دارویی

 زراعت کارگاه استخراج و سنجش متابولیتهای ثانوی مهندس حسنوند 

 سه شنبه  18

21/9/99 

 پزشکیگیاه روش های مولکولی شناسایی باکتریها  دکتر کشاورز توحید آزمایشگاه مرکزی 13-8

 سه شنبه  19

21/9/99 

 زراعت اندازه گیری شاخص سطح برگ در مزرعه دکتر قاطعی آز فیزیولوژی 12-13

چهارشنبه  23

22/9/99 

دکتر پاکدامن و دکتر  آز باغبانی 12-13

 حیدری

ضدعفونی محصوالت تازه باغبانی در مرحله پس از 

 برداشت 

 پزشکی و باغبانیگیاه

چهارشنبه  21

22/9/99 

 زراعت اندازه گیری پرولین دکتر قاطعی آز مرکزی 12-13

 


