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کارگاههای آموزشی-پژوهشی دانشکده علوم دریایی
عنوان کارگاه*

ردیف

1

*

2

طیف سنجی جذب اتمی ()AAS
آموزش  End Noteو کاربرد آن برای تهیه
گزارش ها و مقاالت علمی

3

ریشه یابی اصطالحات علوم جانوری

4

کروماتوگرافی مایع  :نحوه عملکرد و سنجش

5
6
7

*

**

8

تکنیک تهیه مقاطع بافتی جهت بررسی به وسیله
میکروسکوپ نوری
آشنایی با تکنیک های محلول سازی در
آزمایشگاه
محاسبات کوانتومی با نرم افزار گوسین (مقدماتی)
آشنایی با میکروسکوپ های الکترونی و روش
های آماده سازی نمونه ها

نام مدرس
دکتر لرکی
دکتر ساالری
دکتر دوست شناس
دکتر غانمی
دکتر شیرعلی
دکتر لرکی
دکتر بوعذار
دکتر عبدی

زمان

مکان

شنبه  18آذر

آزمایشگاه معتمد (دانشکده علوم

()13 -16

دریایی)

یکشنبه  19آذر

آمفی تئاتر شهید آوینی (دانشکده

()13-15

علوم دریایی)

سه شنبه  21ذر

کالس شماره ( 307دانشکده اقتصاد

()9 -12

و مدیریت دریا)

سه شنبه  21ذر

آزمایشگاه معتمد (دانشکده علوم

()9 -12

دریایی)

چهارشنبه 22

آزمایشگاه بافت شناسی (دانشکده

آذر ()10-12

علوم دریایی)

چهارشنبه 22

آزمایشگاه شیمی (دانشکده علوم

آذر ()9-12

دریایی)

چهارشنبه  22آذر

کالس شماره ( 102دانشکده علوم

()13 -16

دریایی)

شنبه  25آذر

آمفی تئاتر شهید آوینی (دانشکده

()13-15

علوم دریایی)

تعداد
12
30
30
8
12
12
10
30

دوشنبه  27آذر

9

***

روش های کشت و جداسازی میکروارگانیسم
های دریایی

دکتر زمانی

()9-12

آزمایشگاه میکروب شناسی

چهارشنبه  29آذر

(دانشکده علوم دریایی)

()9-12

توجه:
*کارگاه های شماره 1و 6ویژه دانشجویان شیمی دریا می باشند.
**کارگاه شماره  ،7به همراه داشتن لپ تاپ جهت نصب نرم افزار الزامی است.
*** ثبت نام کارگاه شماره  9توسط انجمن علمی زیست دریا صورت گرفته و به مدت  6ساعت (طی  2جلسه) برگزار می گردد.
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کارگاههای آموزشی -پژوهشی دانشکده منابع طبیعی دریا
عنوان کارگاه

ردیف
*1

تحلیل های مکانی GIS

دکتر مومی پور

2

انگل شناسی ماهیان

دکتر زنگویی

**3
***4

5
6

مدرس

****

7

آشنایی با تکنولوژی ترکیبات دریایی در کشت
بافت
تحلیل درون یابی در نرم افزار ArcGIS
توسعه زیستگاههای مصنوعی دریایی به منظور
افزایش تولید و اشتغال
شناسایی ماهیان استان خوزستان
روابط اکولوژیک ماهیان کف زی خلیج فارس با
رویکرد مدیریت صیادی مبتنی بر اکوتوریسم

دکتر رجب زاده
دکتر علمی زاده
دکتر حقی
دکتر حسینی
دکتر حقی

زمان
شنبه  18آذر
()16 -18

مکان

تعداد

کالس ( 413دانشکده مهندسی دریا)

20

یکشنبه  19آذر

آزمایشگاه شیالت (دانشکده علوم

()10 -12

دریایی)

یکشنبه  19آذر
()14 -16
سه شنبه  21آذر
()8 -10
سه شنبه  21آذر
()10 -12

کالس ( 413دانشکده مهندسی دریا)

15

کالس ( 413دانشکده مهندسی دریا)

15

کالس ( 413دانشکده مهندسی دریا)

15

چهارشنبه  21آذر

آزمایشگاه شیالت (دانشکده علوم

()8 -10

دریایی)

چهار شنبه 22آذر
()10 -12

توجه:
*کارگاه شماره  1ویژه دانشجویان کارشناسی محیط زیست می باشد.
** کارگاه شماره  3ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی شیالت می باشد.
***کارگاه شماره  4ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته محیط زیست ،زمین شناسی می باشد.
****کارگاه شماره  6ویژه اعضای هیات علمی می باشد.

15

کالس ( 413دانشکده مهندسی دریا)

15
15
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کارگاههای آموزشی -پژوهشی دانشکده مهندسی دریا
عنوان کارگاه

ردیف
*

آشنایی با نرم افزار SIMPACK

2

*

آشنایی با نرم افزار طراحی پایپینگ

3

*

آشنایی با شبیه ساز الکتریکال در کشتی

4

*

کارگاه برآورد هزینه ساخت شناور

5

*

امنیت در فضای سایبری

6

*

1

Autocad Plant

شبیه سازی مانور کشتی در محیط
Simulink/matlab

مدرس
دکتر آل علی
مهندس جعفرزاده
مهندس یوسفی کیا
مهندس رابعی
دکتر اسماعیل دوست
دکتر حاجیوند

زمان
شنبه  18آذر
()18-20
یکشنبه 19آذر
()14-16
دوشنبه  20آذر
()8-10
دوشنبه  20آذر
()14-16
چهارشنبه22آذر
()8-10
چهارشنبه22آذر
()14-16

مکان

تعداد

سایت کامپیوتر(دانشکده مهندسی دریا)

20

کالس ( 410دانشکده مهندسی دریا)

30

کالس سمیالتور (دانشکده مهندسی دریا)

20

کالس ( 401دانشکده مهندسی دریا)

30

آمفی تئاتر (دانشکده مهندسی دریا)

30

کالس ( 410دانشکده مهندسی دریا)

20

دوشنبه  27آذر
7

**

آشنایی مقدماتی با برنامه نویسی در محیط
Matlab

مهندس زارعی

( )8-10و()12-10

سه شنبه  28آذر

کالس ( 403دانشکده مهندسی دریا)

30

( )8-10و()12-10

توجه:
* کارگاه های شماره  1و 6جهت دانشجویان ورودی های  92الی  ،94کارگاه شماره  2برای ورودی های 93و  94گرایش ماشین آالت دریایی و کشتی سازی،
کارگاه شماره  3برای ورودی های  93و  94و کارگاه شماره  4جهت ورودی های  94و ورودی باالتر می باشند.
** کارگاه شماره  7به مدت  8ساعت و طی  4جلسه ( در  2روز) برگزار می گردد و مختص ورودی های  93الی  95می باشد.
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کارگاههای آموزشی -پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت دریا
ردیف

عنوان کارگاه

مدرس

1

آموزش نرم افزار لیزرل

2

آشنایی با قراردادهای کشتیرانی

دکتر پورکرمانی

3

شکل گیری واژگان و معناشناسی

دکتر سعیدیان

4

درآمدی بر پایگاههای داده های اقتصادی

دکتر قاسمی

5
6
7

طرز صحیح خواندن انواع اعداد و فرمول های
ریاضی به زبان انگلیسی
بررسی تاثیر تمرینات هوازی بر سالمت
روش انجام پیمایش علمی در علوم اجتماعی (با
تاکید بر پرسشنامه و مصاحبه)

دکتر یوسفی

آقای واشنگ
دکتر رضایی منش
آقای امانت بهبهانی

زمان

مکان

شنبه  18آذر

کالس شماره ( 311دانشکده اقتصاد

()14-16

و مدیریت دریا)

یکشنبه  19آذر

کالس شماره ( 302دانشکده اقتصاد

()10-12

و مدیریت دریا)

یکشنبه  19آذر

کالس شماره ( 311دانشکده اقتصاد

()14-16

و مدیریت دریا)

دو شنبه  20آذر

کالس شماره ( 314دانشکده اقتصاد

()14-16

و مدیریت دریا)

سه شنبه  21آذر

کالس شماره ( 311دانشکده اقتصاد

()10-12

و مدیریت دریا)

سه شنبه  21آذر

کالس شماره ( 302دانشکده اقتصاد

()14-16

و مدیریت دریا)

چهارشنبه 22

کالس شماره ( 303دانشکده اقتصاد

آذر ()10-12

و مدیریت دریا)

تعداد
30
30
30
30
30
30
30
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کارگاههای آموزشی-پژوهشی پژوهشکده علوم دریایی
ردیف

عنوان کارگاه

نام مدرس

1

استاندارد ایمنی ،بهداشت و محیط زیست ()HSE

دکتر جواهریان

2

آشنایی با تسهیالت و جوایز بنیاد ملی نخبگان

مهندس کریمی

تعداد

زمان

مکان

دوشنبه  20آذر

آمفی تئاتر شهید آوینی (دانشکده

()8 -12

علوم دریایی)

چهارشنبه  22آذر

آمفی تئاتر شهید آوینی (دانشکده

()10-12

علوم دریایی)

30
30

توجه :ثبت نام کارگاه ها در محل دفتر پژوهشکده علوم دریایی (ساختمان اقتصاد و مدیریت دریا) صورت می گیرد.

کارگاههای آموزشی-پژوهشی مرکز رشد دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
ردیف

1

عنوان کارگاه
چگونگی ارائه و تکمیل ایده در مرکز رشد و
پارک های علم و فناوری

نام مدرس
مهندس رزمجویی

تعداد

زمان

مکان

چهارشنبه  22آذر

آمفی تئاتر شهید آوینی (دانشکده

()14 -16

علوم دریایی)

30

توجه :ثبت نام کارگاه ها در محل دفتر مرکز رشد (ساختمان مرکز رشد و پردیس دانشگاه) صورت می گیرد.

کارگاههای آموزشی-پژوهشی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه
ردیف

1

عنوان کارگاه
آشنایی با منشور اخالق پژوهش

نام مدرس
دکتر موسوی

زمان
دوشنبه  20آذر
()10 -12

مکان
سالن جلسات دانشگاه (ساختمان مرکزی)

تعداد
کلیه اعضای
هیات علمی

توجه :جهت پاسخ به کلیه پرسش ها و ابهامات موجود در نحوه محاسبه امتیازات پژوهشی ،شرکت کلیه اعضای هیات علمی در کارگاه پیشنهاد می گردد.
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کارگاههای آموزشی-پژوهشی و مهارت افزایی دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت دانشگاه
ردیف

عنوان کارگاه

نام مدرس

زمان

مکان

تعداد

شنبه  25آذر

مهندس تابع الحجه و

()16 -18

دکنر دلبری

سه شنبه  28آذر

1

*

برنامه نویسی موبایل

2

*

برنامه نویسی وب

3

*

برنامه نویسی میکرو کنترلرها

دکتر فیاض محمدی

4

**

کاربردهای صنعتی فناوری نانو در صنایع

دکتر بوعذار

5

**

دانشکده مهندسی دریا

20

()16-18
یکشنبه  26آذر

مهندس تابع الحجه و

()16 -18

دکتر دلبری

دوشنبه  27آذر

دانشکده مهندسی دریا

20

()16-18
یکشنبه  26آذر
()10 -12
چهارشنبه  29آذر

دانشکده مهندسی دریا

20

()14-16
دوشنبه  27آذر
()10 -12
چهارشنبه  29آذر

دانشکده مهندسی دریا

20

()10-12
سه شنبه  28آذر

جیره نویسی غذای آبزیان ،تهیه غذای
مولدین ماهیان دریایی و میگو

دکتر ذاکری

()10 -12
چهارشنبه  29آذر
()8-10

توجه:
* کارگاه های شماره  1الی  3طی  10جلسه (در  5هفته) برگزار می گردند.
** کارگاه های شماره  4و  5طی 2جلسه (در  2روز) برگزار می گردند.
*** ثبت نام کارگاه ها در محل دفتر کاآفرینی و ارتباط با صنعت (ساختمان مرکزی دانشگاه) صورت می گیرد.

دانشکده مهندسی دریا

20

