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 1041 هفتۀ پژوهش و فناورینکوداشت عناوین سمینارهای علمی دانشگاه به مناسبت 

/ دانشکده ارائه دهنده موضوع سخنرانی ردیف

 گروه آموزشی

محل  ساعت تاریخ 

 برگزاری 

1  :   Second Generation 

English Romantic Poets 

دکتر ابوالفضل 
رمضانی و 
 همکاران

ادبیات و علوم 
 انسانی

 دوشنبه
11/90/1191    

 تاالر صائب 11

دکتر حسن  یسیاصول پروپوزال نو 1
 اسماعیل زاده

ادبیات و علوم 
 انسانی

 یکشنبه
90/90/1191    

 تاالر صائب 11

دکتر صمد  های امروزیساختار داستان 3
 رحمانی خیاوی

ادبیات و علوم 
 انسانی

 دوشنبه
11/90/1191 

 تاالر صائب 19:39

تکاملی در تست های  کاربرد الگوریتم 1
 افزار نرم

فناوری اطالعات  اهلل پیرا دکتر عین
و مهندسی 

 کامپیوتر

 یکشنبه
13/90/1191 

سالن سمینار  11
 دانشکده 

های  سازی نفوذ در شبکه بیشینه 5
 اجتماعی

دکتر عسگر علی 
 بویر

فناوری اطالعات 
و مهندسی 

 کامپیوتر

 دوشنبه
11/90/1191 

سالن سمینار  11
 دانشکده 

ی کوچک، عیوب متالورژیکی: عوامل 0
 تأثیراتی شگرف

 دکتر آرزو ابیضی
 

 شنبه سه فنی و مهندسی
15/90/1191 

سالن سمینار  15
 دانشکده

دکتر سیدرضا  آینده شغلی من 7
)هماهنگ  دامادی

کننده: دکتر 
مصطفی آقازاده 

 قمی(

 یکشنبه فنی و مهندسی
90/90/1191 

سالن سمینار  11
 دانشکده

 شنبه سه فنی و مهندسی دکتر حامد علیزاده اشیااینترنت  8
15/90/1191 

سالن سمینار  11:39
 دانشکده

های توزیع به  مدیریت انرژی در شبکه 0
 کمک خازن

دکتر نوید 
 زادگان تقی

 یکشنبه فنی و مهندسی
90/90/1191 

سالن سمینار  11 -13
 دانشکده

های تبدیل ساختار سلول  مکانیزم 19
 های پلیمری در فوم بسته به سلول باز

دکتر حمیدرضا 
 عظیمی

شنبه  فنی و مهندسی
95/90/1191 

سالن سمینار  19 - 11
 دانشکده

روش گزینش ارقام مقاوم به سرما در  11
 شرایط اقلیمی آذربایجان

دکتر عبدی از 
مرکز تحقیقات و 
آموزش کشاورزی 

و منابع طبیعی 
 استان

دوشنبه  کشاورزی
11/90/1191 

تئاتر  آمفیسالن  19:39
 دانشکده

-Seed)دار کردن بذر پوشش 11

coating) 
مهندس اکبر 

نوری از پارک علم 
و فناوری استان 

 البرز

شنبه  کشاورزی
10/0/1191 

تئاتر  سالن آمفی 19:39
 دانشکده

های ویرایش مروری بر تکنولوژی 13
 ژنوم ـ گذشته، حال و آینده

دکتر علیرضا 
 نژادتاری

کشاورزی/ 
 بیوتکنولوژی

شنبه سه
15/0/1191 

تئاتر  سالن آمفی 19
 دانشکده
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-دکتر پریسا لطف های اریوفیوئید؟چرا کنه 11

 الهی
کشاورزی/ 

 پزشکی گیاه
دوشنبه 

11/90/1191 
تئاتر  سالن آمفی 19

 دانشکده

اهمیت زمان بالسامیک بر کمیت و  15
کیفیت ترکیبات موثره گیاهان دارویی 

 و معطر

دکتر سعید 
 حضرتی

کشاورزی/ 
 زراعت

دوشنبه 
11/0/1191 

تئاتر  سالن آمفی 11
 دانشکده

نگاهی دوباره به اصل عدم قطعیت در  10
 مکانیک کوانتومی

دکتر شهریار 
سلیمی استاد تمام 
 دانشگاه کردستان

علوم پایه/ 
 فیزیک

 چهارشنبه
39/90/1191 

سالن سمینار  19
 دانشکده 

کوانتومی: دینامیک در یک دنیای  17
 داستان تصاویر متعدد

دکتر علی 
رضاخانی از 

دانشگاه صنعتی 
 شریف

علوم پایه/ 
 فیزیک

 چهارشنبه
39/90/1191 

به صورت  11
مجازی 

سخنرانی 
 عمومی

دکتر عباس  آینده شغلی در فیزیک 18
حسینی مدیر 
عامل شرکت 
سیتروژن در 

Silicon 
valley 

علوم پایه/ 
 فیزیک

 یکشنبه
90/90/1191 

 

به صورت  0:39
مجازی 

سخنرانی 
 عمومی

کاربرد نانوبیوسنسور در آشکارسازی  10
 آمیلوئید بتا در بیماران آلزایمری

دکتر معصومه ولی 
 پور

علوم پایه/ 
 شناسی زیست

 دوشنبه
18/90/1191 

سالن سمینار  11
 دانشکده

نظریه نایقینی: ابزاری ریاضی برای  19
 مدل بندی در محیط های غیرقطعی

 

علیرضا دکتر 
 غفاری حدیقه

علوم پایه/ 
 ریاضی

 دوشنبه
18/90/1191 

سالن سمینار  19:39
 دانشکده

 شاخص های مدیریت انقالبی  11

 در نظام توحیدی

حجه االسالم و 
 المسلمین 

 آقای حسین نقدی

یکشنبه  الهیات
13/0/1191 

 

13:15-
11:15 

تاالر عالمه 
 جعفری دانشکده

 فلسفه اسالمی و  11
 های انسان معاصر دغدغه

 دکتر
احمد حمداللهی  

 اسکویی

سه شنبه  الهیات
15/0/1191 

13:15-
11:15 

تاالر عالمه 
 جعفری دانشکده

 دکتر علم و دین 13
 حمید حسنی 

یکشنبه  الهیات
17/0/1191 

13:15-
11:15 

تاالر عالمه 
 جعفری دانشکده

 دکتر  بودن یا داشتن 11
 سیده زهرا حسینی

دوشنبه  الهیات
18/0/1191 

13:15-
11:15 

تاالر عالمه 
 جعفری دانشکده

 دکتر  معنویت و گونه های آن 15
حبیب اله کاظم 

 خانی

سه شنبه  الهیات
10/0/1191 

 

13:15-
11:15 

تاالر عالمه 
 جعفری دانشکده

  

 


