فهرست برنبهههبی هراسن بسرگذاشت هفته پژوهش و فنبوری شهرستبىهبی آببداى و خرهشهر به تفکیک ایبم هفته

شنبه 99/9/02

)1

هراسن افتتبحیه هفته پژوهش و فنبوری شهرستبىهبی خرهشهر و آببداى

سبعت برگساری

هکبى

شرح برنبهه

5000 -5005

لشائت لشآى هجیذ

5005 -5010

ػشٍد هلی ٍ اعالم ثشًبهِ تَػظ هجشی

5010 -5020

خَؽ آهذ گَیی سیبػت داًـگبُ

5020 -5040

اسائِ گضاسؽ ػتبد ثضسگذاؿت ّفتِ پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی ؿْشػتبىّبی خشهـْش ٍ آثبداى

5040 -5055

ػخٌشاًی هیْوبى ٍیظُ

5055 -10010

ػخٌشاًی هیْوبى ٍیظُ

10010 -10020

پزیشایی ٍ پخؾ تیضس

10020 -10040

تجلیل اص پظٍّـگشاى ثشتش ؿْشػتبىّبی خشهـْش ٍ آثبداى

)2

افتتبح نوبیشگبه کتبة

سبعت برگساری

شرح برنبهه

10040 -11010

هشاػن افتتبحیِ ٍ ثبصدیذ اص ًوبیـگبُ وتت علوی ٍ تخصصی

)3

آهفی تئبتش ؿْیذ چوشاى

هکبى
ػبلي هغبلعِ داًـىذُ التصبد ٍ هذیشیت
دسیب

افتتبح نوبیشگبه دستبوردهبی پژوهش و فنبوری دانشگبه علوم و فنوى دریبیی خرهشهر

سبعت برگساری
11010 -12000

شرح برنبهه

هکبى

هشاػن افتتبحیِ ٍ ثبصدیذ اص ًوبیـگبُ دػتبٍسدّبی پظٍّؾ ٍ فٌبٍسی داًـگبُ علَم ٍ فٌَى دسیبیی

ػبلي ًوبیـگبُ داًـىذُ التصبد ٍ

خشهـْش

هذیشیت دسیب

یکشنبه 99/9/02
)1

نشست تخصصی دفتر کبرآفرینی و ارتببط بب صنعت دانشگبه

زهبى

عنواى نشست

55/5/21

فٌبٍسی ّبی ًَیي دس صٌعت آة ٍ ثشق ٍ اسائِ ساّىبسّبی

10-12

هَثش دس ثْجَد استمبی ػغح پظٍّـی

هیهوبنبى هذعو

هکبى

هؼئَلیي ؿشوت آة ٍ ثشق خَصػتبى ٍ
ؿشوت ّبی تبثعِ ،هؼئَلیي ؿْشػتبى،
اعضبی ّیبت علوی ٍ داًـجَیبى
تحصیالت تىویلی

آهفی تئبتر شهیذ چوراى

)2

سوینبر اعضبی هیبت علوی دانشکذه ههنذسی دریب
سبعت 21 :الی 29:59

زهبى :یکشنبه 99/9/02

هکبى :آهفی تئبتر ههنذسی دریب
عنواى سوینبر

سبعت

ارائه دهنذه

14005 -14020

دوتش هْذی پَس

آؿٌبیی ثب ػٌجؾ اص دٍس فعبل SAR

14025 -14040

هٌْذع صاسعی

اػتفبدُ اص تىٌیه فبصی دس پشداصؽ تصَیش

14045 -15000

دوتش حبجیًَذ

اصَل وبسوشد ػیؼتن  Dynamic Positioningدس وـتی

15005 -15020

دوتش عوشاًی

وبسثشد سیبضیبت دس علَم پضؿىی

ثشای ّش ػویٌبس  15دلیمِ جْت اسائِ ٍ  5دلیمِ جْت پشػؾ ٍ پبػخ لحبػ گشدیذُ اػت.

-

اعضبی کویته علوی نشست :دوتش وشم صادُ -دوتش اػوبعیل دٍػت  -دوتش آل علی (جبیگضیي 0هٌْذع هش)

دوشنبه 99/9/00

)1

سوینبر اعضبی هیبت علوی دانشکذه هنببع طبیعی دریب
سبعت 22 :الی 22

زهبى :دوشنبه 99/9/00
سبعت

ارائه دهنذه

10005-10020

دوتش اهبًی پَس

هخبعشات صهیي

10025-10040

دوتش هحوذی آرسم

تىثیش ٍ پشٍسؽ هبّیبى صیٌتی آة ؿیشیي

10045-11000

دوتش هَهی پَس

هعشفی تصبٍیش هبَّاسُ ای ساداسی

هکبى :آهفی تئبتر شهیذ چوراى
عنواى سوینبر

ثشای ّش ػویٌبس  15دلیمِ جْت اسائِ ٍ  5دلیمِ جْت پشػؾ ٍ پبػخ لحبػ گشدیذُ اػت.

-

اعضبی کویته علوی نشست :دوتش حمی -هٌْذع خضاعی  -دوتش ثغبلجلَیی (جبیگضیي 0دوتش خلیلی پَس)
)2

سوینبر اعضبی هیبت علوی دانشکذه اقتصبد و هذیریت دریب

زهبى :دوشنبه 99/9/00

هکبى :آهفی تئبتر شهیذ چوراى

سبعت 22:22 :الی 22:92

عنواى سوینبر

سبعت

ارائه دهنذه

11010-11025

خبًن ثتًَذی

هشٍسی ثشًحَُ ػَاالت آهبس دس آصهَى اػتخذاهی دػتگبّْبی اجشایی ٍیظُ سؿتِ التصبد ٍ هذیشیت دسیب

11030-11045

آلبی اهبًت ثْجْبًی

گؼتشؽ سٍصافضٍى آهَصؽ عبلی ٍ تحصیالت تىویلی دس ػبلیبى اخیش ،فشصت ّب ٍ تْذیذّب

ثشای ّش ػویٌبس  15دلیمِ جْت اسائِ ٍ  5دلیمِ جْت پشػؾ ٍ پبػخ لحبػ گشدیذُ اػت.

-

اعضبی کویته علوی نشست :دوتش یَػفی -دوتش لبػوی  -آلبی سصهجَیی
)3

سوینبر دانشجویبى دانشکذه ههنذسی دریب

زهبى :دوشنبه 99/9/00

سبعت 9 :الی 22

هکبى :آهفی تئبتر دانشکذه ههنذسی دریب

سبعت

ارائه دهنذه

5005 -5020

ػشٍؽ فشخٌذُ

وبسثشد ًبًَ هَاد دس علَم هٌْذػی

5025 -5040

هشتضی الجشصی همذم

ثشسػی الگَی جشیبى حَل آثـىي ّب دس لَع  50دسجِ ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاسstar-CCM

5045 -10000

اهیشحؼیي تشن پَس

عشاحی ٍ اجشای ػیؼتن وٌتشل ٍػبیل ثش ثؼتش ؿجىِ ٍای فبی

10005 -10020

هحوذ وـبٍسص

آؿٌبیی ثب آییي ًبهِ جذیذ ػبصهبى جْبًی دسیبًَسدی دس خصَف ؿٌبٍسّبی هتشدد دس لغت ّب

10025 -10040

ػشٍؽ فشخٌذُ

وبسثشد طئَتىؼتبیل ّب دس هٌْذػی ػَاحل

-

عنواى سوینبر

ثشای ّش ػویٌبس  15دلیمِ جْت اسائِ ٍ  5دلیمِ جْت پشػؾ ٍ پبػخ لحبػ گشدیذُ اػت.

اعضبی کویته علوی نشست :دوتش ثختیبسی -هٌْذع ساثعی  -دوتش ثْشاهی (جبیگضیي 0دوتش حبجیًَذ)

)4

سوینبر دانشجویبى دانشکذه هنببع طبیعی دریب

زهبى :دوشنبه 99/9/00

هکبى :آهفی تئبتر دانشکذه ههنذسی دریب

سبعت 21 :الی 21

عنواى سوینبر

سبعت

ارائه دهنذه

14005 -14020

ػویِ علَاًی

پشٍسؽ هبّی دس لفغ

14025 -14040

یؼشا ًَسی

صئَپالًىتَى Tardigrade

14045 -15000

هشجبى ػعیذی

هىبى یبثی دفي ثْذاؿتی پؼوبًذّبی ًفتی

15005 -15020

هْذی ًبدسی وَؿه

تشاون یب اثشات ٍیتبهیي  Eدس پشٍسؽ آثضیبى

ثشای ّش ػویٌبس  15دلیمِ جْت اسائِ ٍ  5دلیمِ جْت پشػؾ ٍ پبػخ لحبػ گشدیذُ اػت.

-

اعضبی کویته علوی نشست :دوتش هَهی پَس -دوتش ػالعی -دوتش خؼشٍی صادُ (جبیگضیي 0دوتش ویَاى ؿىَُ)

سه شنبه 99/9/05

)1

نشست تخصصی دفتر کبرآفرینی و ارتببط بب صنعت دانشگبه
هیهوبنبى هذعو

زهبى

عنواى نشست

55/5/23

ًمؾ ػبصهبى صٌعت ،هعذى ٍ تجبست اػتبى خَصػتبى دس استمبی

10-12

ػغح پظٍّـی صٌبیع ٍ ثْجَد استجبط هَثش صٌبیع ثب داًـگبُ

هکبى

هؼئَلیي ػبصهبى صٌعت ،هعذى ٍ تجبست
خَصػتبى ،هؼئَلیي ؿْشػتبى ،اعضبی ّیبت

آهفی تئبتر شهیذ چوراى

علوی ٍ داًـجَیبى تحصیالت تىویلی

چهبرشنبه 99/9/01

)1

سوینبر دانشجویبى دانشکذه اقتصبد و هذیریت دریب

زهبى :چهبرشنبه 99/9/01

سبعت 9 :الی 22:59

هکبى :آهفی تئبتر شهیذ چوراى

سبعت

ارائه دهنذه

5005 -5020

عبعفِ حیذسی

اوَػیؼتن وبسآفشیٌی

5025 -5040

ػپیذُ اػذًٍذ ؿیخ سثبط

ثشسػی اّویت تعشفِ ّبی تشجیحی ٍ تجبست آصاد دس تؼْیل هجبدالت تجبسی

5045 -10000

فبعوِ ثیشًٍی

ثشسػی تشویت تشاص تجبسی ایشاى دس ػبل 55

10005 -10020

علی فشّبدی

آؿٌبیی ثب هٌبعك ٍیظُ التصبدی وـَس ثٌگالدؽ

-

عنواى سوینبر

ثشای ّش ػویٌبس  15دلیمِ جْت اسائِ ٍ  5دلیمِ جْت پشػؾ ٍ پبػخ لحبػ گشدیذُ اػت.

اعضبی کویته علوی نشست :آلبی ؿوغ -آلبی عجبػپَس (جبیگضیي 0دوتش لبػوی)

