فهرست برنامههای مراسم بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری شهرستانهای آبادان و خرمشهر به تفکیک ایام هفته

شنبه 96/9/18
 )1مراسم افتتاحیه هفته پژوهش و فناوری شهرستانهای خرمشهر و آبادان
ساعت برگزاری

مکان

شرح برنامه

9:00 -9:05

قرائت قرآن مجید

9:05 -9:10

سرود ملی و اعالم برنامه توسط مجری

9:10 -9:20

خوش آمد گویی ریاست دانشگاه

9:20 -9:40

ارائه گزارش ستاد منطقه ای بزرگداشت هفته پژوهش و فناوری شهرستانهای
خرمشهر و آبادان

آمفی تئاتر شهید چمران

9:40 -9:55

سخنرانی میهمان ویژه

9:55 -10:10

سخنرانی میهمان ویژه

10:10 -10:20

پذیرایی و پخش تیزر

10:20 -10:40

تجلیل از پژوهشگران برتر شهرستانهای خرمشهر و آبادان

 )2افتتاح نمایشگاه کتاب
ساعت برگزاری

شرح برنامه

10:40 -11:10

مراسم افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه کتب علمی و تخصصی

مکان

سالن مطالعه دانشکده اقتصاد و
مدیریت دریا

 )3افتتاح نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
ساعت برگزاری

11:10 -11:40

شرح برنامه

مکان

مراسم افتتاحیه و بازدید از نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری دانشگاه

سالن نمایشگاه دانشکده اقتصاد و

علوم و فنون دریایی خرمشهر

مدیریت دریا

یکشنبه 96/9/19
 )1سمینار اعضای هیات علمی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا
زمان :یکشنبه 96/9/19

مکان :دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا

ساعت 9 :الی 10:15

ساعت

ارائه دهنده

عنوان سمینار

9:00 -9:15
9:20 -9:35

امانت بهبهانی
دکتر آرش امرایی

جهانی شدن و جهان اسالم – بررسی فرصت ها و چالش ها
جبر و اختیار از دیدگاه مولوی

-

برای هر سمینار  15دقیقه جهت ارائه و  5دقیقه جهت پرسش و پاسخ لحاظ گردیده است.

اعضای کمیته علمی نشست :دکتر سعیدیان -آقای واشنگ – خانم محمدی (جایگزین :دکتر قاسمی)

 )2سمینار دانشجویان دانشکده علوم دریایی
زمان :یکشنبه 96/9/19

مکان :آمفی تئاتر شهید آوینی

ساعت 9 :الی 10:15

ساعت

ارائه دهنده

عنوان سمینار

9:00 -9:15
9:20 -9:35
9:40 -9:55
10:00 -10:15

محمد محدثی
سیده نرگس نبوی
مینا عیسی پور
عصمت سلیمی

کاربرد تکنیک ژئومتریک مورفومتریک در شناسایی و تفکیک جمعیت های ماهیان
نشانگرهای سالمت محیط زیست در منطقه بحرکان
بررسی تأثیر ساختار رادوال در رژیم غذایی در شکم پایان (نرمتنان)
فناوری استفاده از ندول های پلی متال اعماق دریا در صنعت

-

برای هر سمینار  15دقیقه جهت ارائه و  5دقیقه جهت پرسش و پاسخ لحاظ گردیده است.

اعضای کمیته علمی نشست :دکتر سالمات -دکتر صفاهیه  -دکتر زمانی (جایگزین :دکتر شیرعلی – دکتر مطرودی – دکتر عبدی)

 )3سمینار اعضای هیات علمی دانشکده علوم دریایی
زمان :یکشنبه 96/9/19

مکان :آمفی تئاتر شهید آوینی

ساعت 10:30 :الی 11:30

ساعت

ارائه دهنده

عنوان سمینار

10:30 -10:45
10:50 -11:05
11:10 -11:25
11:30 -11:45

دکتر فؤاد بوعذار
دکتر اسحاق زمانی
دکتر علیرضا صفاهیه
دکتر ابراهیم رجب زاده

روش های نوین مشخصه یابی نانوذرات
 DNAبیوسنسورها
ورود آلودگی جیوه به زنجیره غذایی دریایی در خوریات بندر ماهشهر
ترکیبات زیست فعال دریایی در تکنولوژی پزشکی و دارویی

-

برای هر سمینار  15دقیقه جهت ارائه و  5دقیقه جهت پرسش و پاسخ لحاظ گردیده است.

اعضای کمیته علمی نشست :دکتر سواری -دکتر نبوی  -دکتر دوست شناس (جایگزین :دکتر نیک پور – دکتر ارچنگی – دکتر سخایی)

 )4سمینار دانشجویان دانشکده مهندسی دریا
زمان :یکشنبه 96/9/19

مکان :آمفی تئاتر دانشکده مهندسی دریا

ساعت 9 :الی 11

ساعت

ارائه دهنده

عنوان سمینار

9:00 -9:15
9:20 -9:35
9:40 -9:55
10:00 -10:15
10:20 -10:35

محمد کشاورز

آشنایی و معرفی متریال  Bocky papperدر صنعت

مسعود سبهانی

طراحی بردهای  PCBبا استفاده از نرم افزار پروتئوس

محمد نبی نیک احوال

آشنایی با انواع ترانسمیترها

امیرحسین ترک پور

طراحی مدار کنترل وسایل با استفاده از Telelgram

حمید حسین پور

اصول طراحی های الکترونیکی کوادکوپتر

-

برای هر سمینار  15دقیقه جهت ارائه و  5دقیقه جهت پرسش و پاسخ لحاظ گردیده است.

اعضای کمیته علمی نشست :دکتر آل علی -مهندس جعفرزاده – مهندس زارعی(جایگزین :مهندسی یوسفی کیا)

سه شنبه 96/9/21

 )1مراسم معرفی و تجلیل از محیط بان متعهد منطقه زاگرس لرستان
ساعت برگزاری

10 -12

شرح برنامه

مکان

مراسم معرفی و تجلیل از آقای عیدی حیدری ،محیط بان متعهد منطقه زاگرس

آمفی تئاتر شهید آوینی (دانشکده

لرستان به همراه نمایش عکس و فیلم از منطقه و تجربیات ایشان

علوم دریایی)

 )2سمینار دانشجویان دانشکده مهندسی دریا
زمان :سه شنبه 96/9/21
ساعت

-

مکان :آمفی دانشکده مهندسی دریا

ساعت 9 :الی 11

عنوان سمینار

ارائه دهنده
سید محسن سجاد پور

آشنایی و معرفی فناوری چاپ سه بعدی

علی محسنی فر

آشنایی با انواع روشهای سطح سنجی مخازن

امیر حسین ترک پور

طراحی مدار  Fast chargerگوشی

محمد کشاورز

آشنایی با  Hi-Finدر صنعت کشتی سازی

پوریا وردی کردی پور

آشنایی با مباحث ایمنی در برق

علی رئیسی عیسی آبادی

آشنایی با سخت افزار FPGA

برای هر سمینار  15دقیقه جهت ارائه و  5دقیقه جهت پرسش و پاسخ لحاظ گردیده است.

اعضای کمیته علمی نشست :دکتر حاجی وند -دکتر منصوری  -دکتر اسماعیل دوست (جایگزین :مهندس یوسفی کیا)

چهار شنبه 96/9/22

 )1مسابقه
ساعت برگزاری

شرح برنامه

مکان

10 -12

مسابقه رباتیک دانشجویان دانشکده مهندسی دریا

دانشکده مهندسی دریا

