برنامه زمانبندی برگزاری کارگاه های آموزشی مجازی هفته پژوهش و فناوری دانشگاه شهرکرد آذر ماه 1399
رديف

عنوان كارگاه

حوزه تخصصی

مدرس

آدرس ثبت نام

تاريخ برگزاري

ساعت

1

جذاب سازی کالس درس به منظور
افزایش یادگیری

معارف اسالمی

دکتر ولی غیبی

http://vwork.sku.ac.ir/TD406

شنبه  15آذر

 8-10و -17
15

2

ماشین بویایی ،ابزاری چند منظوره در
صنعت و کشاورزی

کشاورزی

دکتر مهدی قاسمی
ورنامخواستی

http://vwork.sku.ac.ir/TD407

یکشنبه  16آذر

15-17

3

روش های کاهش هزینه های پیاده سازی
کنترل حلقه بسته درایوهای الکتریکی

فنی و مهندسی

دکتر غالمرضا عرب مارکده

http://vwork.sku.ac.ir/TD425

سه شنبه  18آذر

18-19

4

سندرم آسیت و راه های پیشگیری از آن
در جوجه های گوشتی

دامپزشکی

دکتر شهاب بهادران

http://vwork.sku.ac.ir/TD408

چهارشنبه  19آذر

14-17

5

نگهدارنده های مصنوعی و تغلبات در
صنعت غذا

کشاورزی

دکتر زهرا ایزدی

http://vwork.sku.ac.ir/TD409

چهارشنبه  19آذر

 9-11و 16-18

6

افزایش صمیمیت در زندگی زناشویی

ادبیات و علوم
انسانی

دکتر مهرداد حاجی حسنی

http://vwork.sku.ac.ir/TD410

شنبه  22آذر

13/30-15/30

7

آموزش نرم افزار PAST

منابع طبیعی و
علوم زمین

دکتر الهام قهساره اردستانی

http://vwork.sku.ac.ir/TD411

شنبه  22آذر

8-12

8

آموزش شبیه سازی حوزه فرکانس نرم
افزار ADS

فنی و مهندسی

دکتر سید وحید میر مقتدایی

http://vwork.sku.ac.ir/TD412

یکشنبه  23آذر

9-17

9

پهنه بندی آلودگی های محیط زیستی

منابع طبیعی و
علوم زمین

دکتر نسرین قرهی

http://vwork.sku.ac.ir/TD413

دوشنبه  24آذر

8/30-12/30

10

جداسازی باکتری های بیمارگر گیاهی

کشاورزی

دکتر فاطمه یوسفی کوپائی

http://vwork.sku.ac.ir/TD414

سه شنبه  25آذر

8-12

11

آشنایی با ساپفروفیت های معمولی در
آزمایشگاه

دامپزشکی

دکتر سمیه شاهرخ شهرکی

http://vwork.sku.ac.ir/TD415

سه شنبه  25آذر

10-12

چهارشنبه  26آذر

16-18
9-12

12

جستجوی پیشرفته منابع علمی

دامپزشکی

دکتر زهرا همتی

13

نحوه بررسی خواص ضدمیکروبی عصاره ها
و اسانس های گیاهی

کشاورزی

دکتر فاطمه یوسفی کوپایی

http://vwork.sku.ac.ir/TD416
http://vwork.sku.ac.ir/TD417

چهارشنبه  26آذر

14

کاربرد فناوری لیدار در مدلسازی سه
بعدی در جنگل

منابع طبیعی و
علوم زمین

دکتر حمیدرضا ریاحی بختیاری

http://vwork.sku.ac.ir/TD418

چهارشنبه  26آذر

 9-12و 13-16

15

بررسی جایگاه و نقش زنان در ادبیات
عامیانه بختیاری

ادبیات و علوم
انسانی

دکتر ابراهیم ظاهری عبده وند

http://vwork.sku.ac.ir/TD419

چهارشنبه  26آذر

 10-12و -15
13

16

مقدمه ای بر ایمونولوژری بیماری های
قارچی

دامپزشکی

دکتر سمیه شاهرخ شهرکی

http://vwork.sku.ac.ir/TD420

چهارشنبه  26آذر

10-12

17

بررسی دیدگاه های موجود در مصرف
محصوالت لبنی

کشاورزی

دکتر زهرا ایزدی

http://vwork.sku.ac.ir/TD421

چهارشنبه  26آذر

 9-11و 16-18

18

قارچ های موجود در ساختمان و ارتباط آنها
با سیستم تهویه هوا

دامپزشکی

دکتر سمیه شاهرخ شهرکی

http://vwork.sku.ac.ir/TD422

شنبه  29آذر

10-12

19

فناوری کوانتومی :از تحقیقات تا کاربرد

علوم پایه (گروه
فیزیک)

دکتر محمد روشن ضمیر

http://vwork.sku.ac.ir/TD423

شنبه  29آذر

8/30-10/30

20

آموزش نرم افزار  sap 2000جهت تحلیل
سازه های هیدرولیکی

کشاورزی

دکتر الهام قنبری عدیوی

http://vwork.sku.ac.ir/TD424

شنبه  29آذر

9-13

