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زمان  سخنران  ردیف

 )دقیقه(

 ساعت  موضوع 

دکتر سمیه  -دکتر محمد فرخاری –مدیر پنل: دکتر مصطفی مردانی  ارائه مقاالت سخنرانی علمی 

 دکتر عباس میرزائی  -ساالری

 

گ   یبرخ  یدانیاکسی آنت  تیفعال  یابیارز ۱۰ علی قاطعی دکتر  ۱ مورد  اهانیاز  )مطالعه    ی ها: شهرستانیفلور خوزستان 
استادیار محترم گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع    -و باغملک(  یباو 

 طبیعی خوزستان 

۳۰/۱۱ 

دکتر محمد حسین   ۲
 قرینه

 میخارمر ییدارو   اهیگ اهچهیگ ییایمیو فتوش ک یمورفولوژ ات یبر خصوص UV_C ریتاث ۱۰

.(Silybum marianum L)-   دانشیار محترم گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم
 کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

۴۵/۱۱ 

پل با   هیدو پا رامونیپ یموضع یکاهش آبشستگ  طوقه مشبک در ییکارا  یشگاهیآزما یبررس ۱۰ دکتر احمد جعفری  ۳
استادیار محترم گروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  -اعداد فرود متفاوت

 خوزستان 

۰۰/۱۲ 

  طاهره دکتر  ۴
 محمدآبادی 

استاد محترم گروه مهندسی  - بز ریچرب ش یدهای اس  یاثر شاخ و برگ کنوکارپوس بر الگو ۱۰
 علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

۱۵/۱۲ 

 ۳۰/۱۲ پخش کلیپ دانشگاه      ۳۰ نماز و استراحت  

جمع  یبرخ  یابیارز ۱۰ پوردکتر علی رجب  ۵ مهار  در  کش  آفت  دولکه   تیسموم  تارتن   Tetranychusیاکنه 

turkestanii دانشگاه  استاد محترم گروه مهندسی گیاهپزشکی  -اهواز یسبز شهر  یدر فضا
 علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

۰۰/۱۳ 

دکتر علیرضا ابدالی   ۶
 مشهدی

دانشیار محترم گروه  -دار در خوزستاناسانس  اهانیگ یتوسعه کشت و فرآور یسنجامکان  ۱۰
 تولید و ژنتیک گیاهی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان 

۱۵/۱۳ 

:  یمنطقه )مطالعه مورد  یطیمح  ستیز  راتییخاک و تغ  ش یبر فرسا  م یاقل  رات ییمدل تغ  شیپا ۱۰ پور دکتر امین ذرتی ۷
اهواز( منصوره  منابع    -حور  و  دانشگاه علوم کشاورزی  مهندسی طبیعت  گروه  محترم  استادیار 

 طبیعی خوزستان 

۳۰/۱۳ 

  یصالح طباطبائ دکتر ۸
 یلیوک

اسپرم در قوچ   یکیمورفولوژ  یها  یانواع ناهنجار زانی بر م خکی سطوح مختلف عصاره م ریتأث ۱۰
 گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دانشیار محترم  -یعرب

۴۵/۱۳ 

یچعبمهندس منا   ۹
  

دانشجوی دکتری ژنتیک و اصالح    -دنبه گوسفند  یر یدر شکل گ  LCE3Bاثر ژن    یواکار ۱۰
 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان نژاد دام  

۰۰/۱۴ 

 ۱۵/۱۴ پخش کلیپ دانشگاه        

اختتامیه همایش   

 و قرائت بیانیه 

 ۴۵/۱۴ دبیر علمی همایش )روم اصلی همایش(  

 ۰۰/۱۵   پایان  
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