
 9317لیست سخنرانی های هفته پژوهش سال 
 واحد / بخش عنوان سخنرانی زمان و تاریخ ارائه دهنده ردیف

 علوم دامی استفاده از هورمون در پرورش مرغ گوشتی از عمل تا واقعیت 0344الی  0338آذر  24شنبه  محمد کاظم یوسفی کالریکایی 9

 پزشکی گیاه کنترل علف هرز در خشکه کاری برنج 1388الی  0344آذر  24شنبه  معصومه یونس آبادی 2

 پزشکی گیاه آشنایی با مگس مدیترانه و روش های مدیریت و کنترل آن 1394الی  1388آذر  24شنبه  محمد تقی مبشری 3

 گیاه پزشکی های انتقال و پایداری در ویروس های گیاهیمکانیزم 1338الی  1394آذر  24شنبه  سمیرا شاملی 4

 محمد تقی فیض بخش-4رضا کمالی  -3محمدعلی آقاجانی نسب  -2شهریار کیاء   -9اعضای پنل3     دقیقه 28و پاسخ و جمع بندی اعضای پنل3  پرسش

 گیاه پزشکی شناسایی بیماری اسکب انار در استان گلستان 0344الی  0338 آذر  24یکشنبه  حجت اهلل ربانی نسب 4

 گیاه پزشکی بررسی نوسانات جمعیت کرم گلوگاه انار در استان گلستان 1388الی  0344آذر  24یکشنبه  ثمانه ملک شاهکویی 6

 جنگلها، مراتع و آبخیزداری گلستان استان در بیان شیرین جایگاه 1394الی  1388آذر  24یکشنبه  سپیده زوار 7

 نگلها، مراتع و آبخیزداریج نقش و اهمیت خشکدار در جنگل 1338الی  1394آذر  24یکشنبه  حسین قربانی 0

 اسداهلل کریمیدوست -4فریدونی حسین  -3 محمد علی دهقان -2  محمد تقی مبشری -9اعضای پنل3           دقیقه 28پرسش و پاسخ و جمع بندی اعضای پنل3 

 0344الی  0338آذر  26دوشنبه  محمد اسمعیل اسدی 1
 خاک های سالم با سیستم های کشاورزی حفاظتی

 ) به همراه گزارشی از کنگره بین المللی در کشور اسپانیا( 
 فنی و مهندسی

 خاک و آب نقشه برداری رقومی خاک 1388الی  0344آذر  26دوشنبه  محمدرضا پهلوان راد 98

 خاک و آب اثر تغییر اقلیم بر کشاورزی و محیط زیست 1394الی  1388آذر  26دوشنبه  مریم سبطی 99

 خاک و آب غنی کننده های خاک 1338الی  1394آذر  26دوشنبه  زانشمحمدحسین ار 92

 محمد رضا پارسامهر-4ارازمحمد مفیدی خواجه   -3حمیدرضا صادق نژاد  -2لطف اهلل پارسایی   -9اعضای پنل3             دقیقه 28پرسش و پاسخ و جمع بندی اعضای پنل3 

 0344ی ال 0338آذر  27سه شنبه  محمدرضا پارسامهر 93
 خاک حفاظت در اراضی کاربری مدیریت نقش بررسی

 (سدوشمگیر آبخیز حوزه مورد مطالعه)
 جنگلها، مراتع و آبخیزداری

 زراعی و باغی کشاورزیترویج در طرح نظام نوین  هادستاوردها و چالش 1388الی  0344آذر  27سه شنبه  محمد علی دهقان 94

 زراعی و باغی تولید چغندر در گلستان و اهمیت توسعه آن 1394الی  1388آذر  27سه شنبه  علیرضا صابری 94

 غالمرضا شاهینی-4حسن مختارپور -3سید علی حسینی  -2  اسمعیل اسدیمحمد  -9اعضای پنل3      دقیقه 28پرسش و پاسخ و جمع بندی اعضای پنل3 

 دفتر نمایندگی ولی فقیه بع کشاورزی از دیدگاه اسالمضرورت حفظ منا 1388الی  0338آذر  27چهار شنبه  رمضانعلی مالیی 96

 آموزش "ذکر "نیآافزار قرآشنایی با نرم 1338الی  1388  آذر  27چهار شنبه  محمدعلی آقاجانی نسب 97

 99338الی  1338زمان3  تجلیل از همکاران مرکز 90

 

 


