
      

 آدرس الکترونیکی کارگاه  برنامه  عنوان مجري و   نوع برنامه  ساعت  نام واحد  روز

 شنبه 

22/09/99 

  پایه علوم  دانشکده
مهندسی فنی و    12 - 10  

  آموزشی کارگاه
 ) مجازي(

 ۱elc.gonbad.ac.ir/kp ) گیاهی  شامپوهاي تهیه آموزش( طالقانی اکرم دکتر   

 علوم  دانشکده
 علوم  و انسانی

 ورزشی

 سخنرانی 10 - 12
 (مجازي)  

 ۲elc.gonbad.ac.ir/kp )اهها و راهکارساختار نظام بازنشستگی کشور، چالش(  دکتر باقر ادبی فیروزجایی   

کشاورزي  دانشکده  14 - 13  
 سخنرانی

 ) مجازي( 
 ۲۲elc.gonbad.ac.ir/kp مصرف)  هايروش و  غذایی ارزش  معرفی،: خوراکی  دکتر بهروز محمدزاده (آبزیان

 یکشنبه 

 23/09/99 

پژوهشی و حوزه 
12-10 فناوري  

  آموزشی کارگاه
 ) مجازي(

مهندس معین جاوید (ساخت و مدیریت گلخانه نوین کشت هیدروپونیک و تولید محصوالت 
 اي جهت صادرات) گلخانه

٤elc.gonbad.ac.ir/kp 

حوزه پژوهش و  
يفناور  

 مراسم  15-13

  فناوري   و  پژوهش   هفته   مراسم  برگزاري 

 هاي تالیف شده همکارانرونمایی از کتاب

 ها برتر دانشگاه و دانشکده  پژوهشگران  اساتید و  از تقدیر  

 هادانشکده  برتر  تقدیر از دانشجویان

۹۹elc.gonbad.ac.ir/pajoohesh 

 دوشنبه 
 24/09/99 

 علوم  دانشکده
 علوم  و انسانی

 ورزشی
10-12  

 سخنرانی 
 ) مجازي(

  بخش در  عملکرد بر مبتنی ریزي بودجه نظام استقرار هايخنکا (شیوه الخالق عبد دکتر  
 عمومی)  بخش در خدمات شده تمام بهاي  حسابداري  و عمومی

٥elc.gonbad.ac.ir/kp 

12-10 دانشکده آزادشهر   
  آموزشی کارگاه

 ) مجازي(
 ٦c.gonbad.ac.ir/kpel بازرگانی)  رشته در  شغلی مسیر پور (مدیریت ثنایی هادي دکتر  

  پایه علوم  دانشکده
مهندسی فنی و    12 - 10  

 سخنرانی
 ) مجازي( 

 ۷elc.gonbad.ac.ir/kp میزبان)  -انگل سیستم در همراه پور (تکامل گلزاریان دکتر   

کشاورزي  دانشکده  15 - 31  
تخصصی   کارگاه

 ) مجازي(

 -طبیعی منابع و کشاورزي علوم  حوزه  در پساواریانس هايکاریزکی (تجزیه راحمی دکتر علی
 ویژه دانشجویان تحصیالت تکمیلی) 

۸elc.gonbad.ac.ir/kp 

کشاورزي  دانشکده  13-15  
 نرانیسخ

 ) مجازي( 
 ۲۳elc.gonbad.ac.ir/kp ایران)  در وانامی  میگو اقتصادي تولید بر  دکتر حسین آدینه (مروري

 سه شنبه
 25/09/99 

  

 علوم  دانشکده
 علوم  و انسانی

 ورزشی
10-12  

 سخنرانی
 (مجازي)  

  مدیریت و گیريتصمیم نظام در شرکتی  حاکمیت حوزه در منتخب اسکو (مباحثی  وحید دکتر 
 ) )شرکتی راهبري(  هاسازمان و  هانگاهب

۹elc.gonbad.ac.ir/kp 

  پایه علوم  دانشکده
مهندسی فنی و    12 - 10  

  آموزشی کارگاه
 ) مجازي(

 ۱۰elc.gonbad.ac.ir/kp گیاهی)  هايصابون دکتر اکرم طالقانی (آموزش تهیه      

کشاورزي  دانشکده  10-11  
 سخنرانی

 ) مجازي( 
 ۲٤elc.gonbad.ac.ir/kp آبزي)  موجودات و محیط  بر میکروپالستیک آلودگی دکتر محمد قلی زاده (اثرات

 چهارشنبه 
 26/09/99 

9 - 11 دانشکده کشاورزي   
  آموزشی کارگاه

 ) مجازي(

ویژه   –شیري  گاوهاي در  رکوردگیري و مشخصات باش (ثبت قره دکتر آشورمحمد

 دانشجویان دوره کارشناسی علوم دامی) 
۱۲elc.gonbad.ac.ir/kp 

  پایه لوم ع  دانشکده
مهندسی فنی و    12 - 10  

  آموزشی کارگاه
 ) مجازي(

 ,Parsimony رویکردهاي از استفاده با  گیاهی مولکولی دکتر الهام امینی (سیستماتیک

Likelihood و Bayesian ( 
۱۳elc.gonbad.ac.ir/kp 

 علوم  شکدهدان
 علوم  و انسانی

 ورزشی
10-12  

 سخنرانی
 (مجازي)  

 ۱٤elc.gonbad.ac.ir/kp مالیاتی)   فرار و  پولشویی حوزه در منتخب شجاعی (مباحث میثم آقاي  

 کشاورزي  دانشکده
15 - 13  

  آموزشی کارگاه
 ) ازيمج(

  دوره دانشجویان ویژه  – شیري  گاوهاي در تیپ ارزیابی(  باش قره آشورمحمد دکتر
 ) دامی  علوم کارشناسی

۱٥elc.gonbad.ac.ir/kp 

 کشاورزي  دانشکده
17 - 15  

  آموزشی کارگاه
 ) مجازي(

  استان شرق شیري  گاوهاي تولیدمثل در حرارتی تنش  اثرات(  باش قره آشورمحمد دکتر
 ) دامی علوم کارشناسی دوره دانشجویان ویژه – گلستان

۱٦elc.gonbad.ac.ir/kp 

 شنبه پنج

 27/09/99 

دانشکده علوم پایه  

10 - 12 ی و فنی مهندس  
  آموزشی کارگاه

 ) مجازي(
 ۱۷elc.gonbad.ac.ir/kp ) ژن  ثبت و  NCBI اطالعاتی پایگاه  در  کار و جستجو   روش(  امینی الهام دکتر

کشاورزي  دانشکده  15 - 13  
  آموزشی کارگاه

 ) مجازي(

 موتورهاي  از مقاالت جستجوي هاي روش تخصصی کارگاه( علمداري پور غالمعلی مابراهی دکتر
 ) طبیعی  منابع و کشاورزي و پایه علوم حوزه مختلف در جستجوگر

۱۱elc.gonbad.ac.ir/kp 

 کشاورزي  دانشکده
17 - 15  

  آموزشی هکارگا
 ) مجازي(

  وريبهره و استخراج در نوین هاي روش تخصصی علمداري (کارگاه پور غالمعلی دکتر ابراهیم
 دارو)  عنوانبه هرز گیاهان از

۳elc.gonbad.ac.ir/kp 

 آزادشهر  دانشکده
15-17  

  وزشیآم کارگاه
 ) مجازي(

 ۱۸elc.gonbad.ac.ir/kp تولید)  هاي سیستم سازيشبیه با قرابایی (آشنایی کشاورز مهدي دکتر

 آزادشهر  دانشکده
17-19  

  آموزشی کارگاه
 ) مجازي(

 ۱۹elc.gonbad.ac.ir/kp التحصیالن) فارغ استخدام  در ارزیابی هايکانون با رستگار (آشنایی عبدالغنی دکتر

 شنبه

 29/09/99 

  پایه علوم  دانشکده

12-10 مهندسی  فنی و  
  آموزشیسخنرانی 

 ) مجازي(

  نهایی فاز به شده وارد هايواکسن و  "19  – کووید" ویروس خانم عاطفه پسرکلو (بررسی     
 بالینی)  کارآزمایی

۲۰elc.gonbad.ac.ir/kp 

 آزادشهر  دانشکده
12 - 10  

  آموزشی کارگاه
 ) مجازي(

 ۲۱elc.gonbad.ac.ir/kp زنان)  کارآفرینی پور (الگوهاي  ثنایی هادي دکتر

 سایت دانشگاه برگزار خواهد شد.  هايبه صورت مجازي و مطابق اطالعیهو نمایشگاه دانشگاه  ي آموزشیهاکارگاه ،هاهاي بهداشتی، کلیه سخنرانیتوجه: به منظور رعایت پروتکل                       


