فْرست برًبهِّبي هراسن بسرگذاشت ّفتِ پژٍّش ٍ فٌبٍري شْرستبىّبي آببداى ٍ خرهشْر
داًشگبُ علَم ٍ فٌَى دريبيي خرهشْر
 02لغبيت  02آرر هبُ 5931

هراسن
شٌبِ
31/3/02

9 -909

قزائت قزآن مجيذ

9:09–9:20

سزيد ملي ي اعالم تزوامٍ تًسظ مجزي

9:20-9:10

خًش آمذگًيي رياست داوطگاٌ

9:10-9::0

ارائٍ گشارش ستاد تشرگذاضت َفتٍ پژيَص ي فىايري
ضُزستانَاي آتادان ي خزمطُز

افتتبحيِ:

9::0-9:99

سخىزاوي ميُمان ييژٌ

 9الي 21

9:99 -20:20

سخىزاوي ميُمان ييژٌ

20:20-20:10

پذيزايي ي پخص تيشر

20:10 -20::0

تجليل اس پژيَطگزان تزتز ضُزستانَاي آتادان ي خزمطُز

20::0-22:20

افتتاحيٍ ومايطگاٌ كتة علمي ي تخصصي

22:20-22::0

آهفيتئبتر شْيذ چوراى

افتتاحيٍ ومايطگاٌ دستايردَاي پژيَص ي فىايري داوطگاٌ علًم ي
فىًن دريايي خزمطُز

 20الي 21

وطست تخصصي :فىايري َاي وًيه در صىعت آب ي تزق ي ارائٍ راَکارَاي
مًثز در تُثًد ارتقاي سغح پژيَطي

 2:الي 21

ارائٍ سميىار اعضاي َيات علمي داوطکذٌ مُىذسي دريا

 20الي 22

ارائٍ سميىار اعضاي َيات علمي داوطکذٌ مىاتع عثيعي دريا

آهفي تئبتر شْيذ چوراى

دٍشٌبِ

 22الي 21

ارائٍ سميىار اعضاي َيات علمي داوطکذٌ اقتصاد ي مذيزيت دريا

آهفي تئبتر شْيذ چوراى

31/3/00

 9الي 22

ارائٍ سميىار داوطجًيان داوطکذٌ مُىذسي دريا

آهفيتئبتر داًشکذُ هٌْذسي

ارائٍ سميىار داوطجًيان داوطکذٌ مىاتع عثيعي دريا

آهفيتئبتر داًشکذُ هٌْذسي

يکشٌبِ
31/3/05

 2:الي 21

سِ شٌبِ
31/3/09

 20الي 21

وطست تخصصي :وقص ساسمان صىعت ،معذن ي تجارت استان خًسستان در ارتقاي
سغح پژيَطي صىايع ي تُثًد ارتثاط مًثز صىايع تا داوطگاٌ

چْبر شٌبِ

 9الي 22

ارائٍ سميىار داوطجًيان داوطکذٌ اقتصاد ي مذيزيت دريا

31/3/02

 8الي 2:

داوطگاٌ تا درب َاي تاس

در طَل
ّفتِ
پژٍّش

آهفي تئبتر شْيذ چوراى
آهفيتئبتر داًشکذُ هٌْذسي

آهفي تئبتر شْيذ چوراى

آهفي تئبتر شْيذ چوراى
توبهي داًشکذُ ّب

برگساري  93كبرگبُ آهَزشي-پژٍّشي (كالس ّبي سوعي بصري ٍ آزهبيشگبُّبي داًشکذُّبي هربَطِ)
برگساري ًوبيشگبُ كتب علوي ٍ تخصصي (سبلي هطبلعِ داًشکذُ اقتصبد ٍ هذيريت دريب)
برگساري ًوبيشگبُ دستبٍردّبي پژٍّش ٍ فٌبٍري داًشگبُ علَم ٍ فٌَى دريبيي خرهشْر (سبلي ًوبيشگبُ داًشکذُ
اقتصبد ٍ هذيريت دريب)

