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کارگاههای آموزشی -پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دریا
ردیف
1

عنوان کارگاه
هعشفی ًشم افضاس  ٍ IDRISIکبسبشد دس حیبت
ٍحص
*

0

همبلِ ًَیسی

3

هعشفی بشًبهِ ًَیسی دس GIS

1
5

مدرس
دکتش خلیلی پَس
دکتش بطبلبلَیی

*

سٍش اًذاصُ گیشی ضبخص کیفی تشی هتیل آهیي
دس عضلِ هحصَالت دسیبیی

**

*

سٍش ّبی آصهبیطگبّی دس آبضی پشٍسی

1

7
8

جیشُ ًَیسی آبضیبى بب ًشم افضاس WUFFDA
*

9

اسصیببی سیسک صهیي لشصُ

12

آضٌبیی بب هبّیبى خلیج فبسس

11

پشداصش تصبٍیش هبَّاسُ ای دس ًشم افضاس ENVI

یکطٌبِ  01آرس
()8 -12

هحوذعسگشی

()11 -11

دکتش خذاًظشی
دکتش سالطی

دکتش حمی

دکتش علوی صادُ

()11 -18
یکطٌبِ  01آرس

آصهبیطگبُ هحیط صیست (داًطکذُ

()11 -18

علَم دسیبیی)

دٍضٌبِ  00آرس
()8 -12
سِ ضٌبِ 03آرس
()8 -12

آرسم

تَجِ:
*کبسگبُ ّبی ضوبسُ ٍ 9 ٍ 5 ،3،0یژُ داًطجَیبى تحصیالت تکویلی هی ببضٌذ.
**کبسگبُ ضوبسُ ٍ 1یژُ داًطجَیبى تحصیالت تکویلی گشایص فشاٍسی هی ببضذ.
***کبسگبُ ضوبسُ ٍ 12یژُ اعضبی ّیبت علوی هی ببضذ.

کالس ( 112داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

02

دسیبیی)

()8 -12

دکتش هَهی پَس

کالس ( 112داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

02

یکطٌبِ  01آرس

دکتش هحوذی

دکتش حسیٌی

کالس ( 112داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

02

آصهبیطگبُ ضیالت (داًطکذُ علَم

سِ ضٌبِ 03آرس

دکتش اهبًی پَس
***

()11 -11

دکتش

هحیطی اکَسیستن ّبی آبی
تحلیل ّبی  GISدس ArcToolbox

ضٌبِ  02آرس

یکطٌبِ  01آرس

کبسبشدّبی سٍش ّبی سٌجص اص دٍس اکَستیک
دس ضٌبسبیی پتبًسیلْبی آبضی پشٍسی ٍ صیست

زمان

مکان

تعداد

سِ ضٌبِ  03آرس
()11-18

کالس ( 112داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

02

کالس ( 528پشدیس داًطگبُ)
کالس ( 112داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

32

کالس ( 528پشدیس داًطگبُ)

12

سِ ضٌبِ  03آرس
()11-11

دسیبیی)

()12-10

02

02

آصهبیطگبُ ضیالت (داًطکذُ علَم

چْبس ضٌبِ  01آرس

12

کالس ( 112داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

02
05
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کارگاههای آموزشی -پژوهشی دانشکده مهندسی دریا
عنوان کارگاه

ردیف

5
0
3
1
5
1
*7
8

آضٌبیی بب اًَاع سٍش ّبی ساُ اًذاصی هَتَس
المبیی ٍ استفبدُ اص ًشم افضاس EKTS

آضٌبیی بب ًشم افضاس  Open Foamدس تحلیل
جشیبى سیبل دس طشاحی کطتی
کبسبشد  SDQMدس تحلیل استعبضبت ضٌبٍسّب
آهَصش استفبدُ اص ًشم افضاس  MATLABدس
هٌْذسی
سٍش تخویي ّضیٌِ سبخت ضٌبٍس
آضٌبیی بب استبًذاسدّبی عولیبت داکیٌگ دٍسُ ای
ضٌبٍسّب
آضٌبیی بب کبسبشد دیٌبهیک سیبالت هحبسببتی دس
طشاحی کطتی
ضٌبسبیی اًَاع پَضص صهیٌی بب استفبدُ اص تصبٍیش
هبَّاسُ ای PAN

مدرس
هٌْذس یَسفی کیب
هٌْذس سٍاًبخص
دکتش آل علی
هٌْذس صاسعی
هٌْذس سابعی
هٌْذس جعفشصادُ
دکتش حبجیًَذ
دکتش هْذی پَس

* کبسگبُ ضوبسُ  7بِ هذت  1سبعت ٍ طی  0جلسِ بشگضاس هی گشدد.

زمان
ضٌبِ02آرس
()11-11
ضٌبِ02آرس
()11-18
یکطٌبِ  01آرس
()8-12
دٍضٌبِ00آرس
()11-11
دٍضٌبِ00آرس
()11- 18
سِ ضٌبِ03آرس
()11-11

مکان

تعداد

کالس ( 121داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

32

آهفی تبتش داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

32

آهفی تبتش داًطکذُ هٌْذسی دسیب

32

کالس ( 121داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

32

آهفی تبتش داًطکذُ هٌْذسی دسیب

32

آهفی تبتش داًطکذُ هٌْذسی دسیب

32

چْبسضٌبِ01آرس

سبیت کبهپیَتش(داًطکذُ هٌْذسی

()11-17( ٍ)9-10

دسیب)

چْبسضٌبِ01آرس
()11-11

کالس ( 118داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

32
32

کارگاههای آموزشی-پژوهشی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
ستاد بسرگداشت هفته پژوهش و فناوری شهرستان های آبادان و خرمشهر
 02الی  02آذر ماه 5931

کارگاههای آموزشی -پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا
عنوان کارگاه

ردیف

مدرس

هشٍسی بش گضاسش کٌفشاًس تجبست ٍ تَسعِ
1

سبصهبى هلل ) (UNCTADدس صهیٌِ صٌعت حول ٍ

هٌْذس عببسپَس

ًمل دسیبیی دس سبل 0215

زمان

مکان

ضٌبِ  02آرس

کالس ضوبسُ ( 311داًطکذُ التصبد

()11-11

ٍ هذیشیت دسیب)

تعداد
32

ضٌبِ  02آرس
*0

آهَصش التصبد سٌجی دادُ ّبی پبًل بب استفبدُ اص
ًشم افضاس استبتب

دکتش حسیي پَس

()11-18

کالس ضوبسُ ( 311داًطکذُ التصبد

دٍضٌبِ  00آرس

ٍ هذیشیت دسیب)

32

()11-18
3
1
5
1
7

دکتش سضبیی هٌص

تغزیِ ،حیي ٍ بعذ اص فعبلیت بذًی
هعشفی ٍ بکبسگیشی سٍش اًذاصُ گیشی هکشس دس
علَم هحیطی
بشسسی هکبًیسن اعتببسات اسٌبدی D/C

پیَستًگبسی فشٌّگی :چیستی ،چشایی

خبًن بتًَذی
آلبی سصهجَیی

ٍ

چگًَگی؟
دسآهذی بش ضبخص ّبی تَسعِ بب تبکیذ بش ضبخص
ّبی تَسعِ جْبًی ()WDI

آلبی اهبًت بْبْبًی
دکتش لبسوی

8

تکٌیک ّبی جستجَی اطالعبت دس ایٌتشًت

9

سشهبیِ گزاسی دس صٌعت کطتیشاًی

12

ًگشضی بش هفبّین هخببشات دسیبیی کطتی ّب

دکتش یَسفی

11

ٍسصش ٍ سالهت للب ٍ عشٍق

خبًن هحوذی

* کبسگبُ ضوبسُ  0بِ هذت  1سبعت ٍ طی  0جلسِ بشگضاس هی گشدد.

دکتش اهشایی
دکتش پَسکشهبًی

یکطٌبِ  01آرس

کالس ضوبسُ ( 311داًطکذُ التصبد

()8-12

ٍ هذیشیت دسیب)

یکطٌبِ  01آرس

سبیت کبهپیَتش(داًطکذُ التصبد ٍ

()11-11

هذیشیت دسیب)

یکطٌبِ  01آرس

کالس ضوبسُ ( 312داًطکذُ التصبد

()11-11

ٍ هذیشیت دسیب)

یکطٌبِ  01آرس

کالس ضوبسُ ( 311داًطکذُ التصبد

()11-18

ٍ هذیشیت دسیب)

دٍ ضٌبِ  00آرس

کالس ضوبسُ ( 311داًطکذُ التصبد

()8 -12

ٍ هذیشیت دسیب)

دٍ ضٌبِ 00آرس

کالس ضوبسُ ( 312داًطکذُ التصبد

()11 -11

ٍ هذیشیت دسیب)

سِ ضٌبِ 03آرس

کالس ضوبسُ ( 311داًطکذُ التصبد

()8 -12

ٍ هذیشیت دسیب)

سِ ضٌبِ  03آرس

کالس ضوبسُ ( 311داًطکذُ التصبد

()11 -11

ٍ هذیشیت دسیب)

سِ ضٌبِ  03آرس

کالس ضوبسُ ( 311داًطکذُ التصبد

()11-18

ٍ هذیشیت دسیب)

32
32
32
32
32
32
32
32
32
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کارگاههای آموزشی-پژوهشی دانشکده علوم دریایی
عنوان کارگاه*

ردیف

نام مدرس

1

سٍضْبی بیَ اًفَسهبتیک دس طشاحی پشٍتئیي

دکتش هطشٍدی

0

ضبیِ سبصی تشکیببت آلی بب ًشم افضاس گَسیي

دکتش بَعزاس

3
1

سٍش تحمیك ٍ استفبدُ اص پبیگبُ ّبی اطالعبتی دس
همبلِ ًَیسی
دٍسُ عولی کبس بب دستگبُ کشٍهبتَگشافی گبصی

 5

پبیطگشّبی صیست هحیطی

1

ببفت ضٌبسی عولی

دکتش سالهبت
دکتش غبًوی
هٌْذس خضاعی
دکتش عبذی

تَجِ:
 دسکبسگبُ ضوبسُ  0آٍسدى لپ تبپ جْت ًصب ًشم افضاس آهَصضی ضشٍسی هی ببضذ.
ثبت ًبم کبسگبُ ضوبسُ  5تَسط پژٍّطکذُ علَم دسیبیی صَست هی گیشد.

زمان

مکان

ضٌبِ  02آرس

هشکض کبهپیَتش داًطکذُ علَم

()11 -11

دسیبیی

یکطٌبِ  01آرس

کالس ضوبسُ ( 121داًطکذُ علَم

()11-11

دسیبیی)

دٍضٌبِ  00آرس

کالس ضوبسُ ( 123داًطکذُ علَم

()8 -12

دسیبیی

دٍضٌبِ  00آرس

آصهبیطگبُ هعتوذ (داًطکذُ علَم

()9 -10

دسیبیی )

دٍضٌبِ  00آرس
()12-10

کالس ( 121داًطکذُ هٌْذسی دسیب)

دٍضٌبِ  00آرس

آصهبیطگبُ ببفت ضٌبسی (داًطکذُ

()13 -15

علَم دسیبیی

تعداد
32
02
32
12
05
02

