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برگزاری
 برنامهدانشکدهعنوان وبینارمجریساعت برگزاریآدرس لینک برقراری ارتباط مجازی

https://vu.gau.ac.ir/rw99-03/10-12داخلی199/9/04
حویذ ًیه ًْبد لزهبخز، هٌْذط ادریظ 

هیزساػلی

وبرگبُ تىثیز ٍ پزٍرػ گیبّبى هزتؼی ٍ ثیبثبًی در ػزفِ 

ّبی عجیؼی
وبرگبُهزتغ

دوتز ویَاى آفف پَر ٍویلیبىhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-06/8:30-10:30داخلی299/9/08
آؽٌبیی ثب هَتَر خغتدَی اعىَپَط ٍیضُ داًؾدَیبى 

تحقیالت تىویلی
وبرگبُهىبًیه ثیَعیغتن

عخٌزاًیػلَم داهیپزٍرػ عیَر ارگبًیهدوتز هحوَد ؽوظ ؽزقhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-13/8:30-10:30 داخلی399/9/09

ًؾغتهىبًیه ثیَعیغتناسداًؾگبُ تب فٌؼتدوتز ػلی افغزیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-08/10:30-12:30داخلی499/9/09

وبرگبُهٌْذعی آة.وبرگبُ آؽٌبیی ثب فزایٌذ ثجت اختزاع در ایزاى دوتز هَعی حغبمhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-09/13-15داخلی599/9/09

https://vu.gau.ac.ir/rw99-12/15-17اعتبًی699/9/09

هغئَل ٍاحذ تحمیك ٍ )دوتز هحوذ حیذری 

تَعؼِ ادارُ ول ّوبٌّگی فٌی ٍ ػوزاًی 

(هٌبعك ٍ عبسهبى ّبی ؽْزداری تْزاى

آؽٌبیی ثب رٍػ ّبی وٌتزل عیالة، هذیزیت ٍ »وبرگبُ 

.«ّذایت رٍاًبة ّبی عغحی ؽْز تْزاى
وبرگبُهٌْذعی آة

https://vu.gau.ac.ir/rw99-17/9-11اعتبًی799/9/10
غالهحغیي - هحوذؽزیف ؽزیف سادُ 

ػجذالِ سادُ

ًؾغت تخققی ثیي رؽتِ ای چبلؾْب ٍ هلشٍهبت ارتمبی 

عالهت در ثخؼ وؾبٍرسی

داًؾىذُ هذیزیت 

وؾبٍرسی
ًؾغت

vu.gau.ac.ir/int-office11:30-13:30ثیي الوللی899/9/10

Dr. Ahmet YEMENİCİOĞLU 

(Department of Food 

Engineering, Izmir Institute of 

Technology, Turkey.)

State of the art of developing applicable 

and effective edible packaging materials: 

what is new in the field?

ٍثیٌبرفٌبیغ غذایی

دوتز اهیذ ػؾبیزی سادhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-15/8:30-10:30ُ داخلی999/9/10
ارتجبط داًؼ ٍ وبرآفزیٌی در "ًؾغت تخققی ثب ػٌَاى 

"ػلَم عیَر
ًؾغتػلَم داهی

وبرگبُهٌْذعی آة.وبرگبُ هذل عبسی اًتمبل ٍ اًتؾبر آالیٌذُ ّب در رٍدخبًِدوتز ػجذالزضب ظْیزیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-18/9-11داخلی1099/9/10

https://vu.gau.ac.ir/rw99-16/8:30-10:30اعتبًی1199/9/10

هذیز ٍاحذ )دوتز وبهزاى رحوتی ؽبدثبد 

تحمیك ٍ تَعؼِ عبسهبى هؾبٍر فٌی ٍ هٌْذعی 

(ؽْزداری تْزاى

ُ ّبی ؽْزی»وبرگبُ تخققی  وبرگبُهٌْذعی آة.«پبیؼ عالهت عبس

https://vu.gau.ac.ir/rw99-19/10:30-12:30اعتبًی1299/9/11
غالهحغیي ػجذالِ -  هحوذؽزیف ؽزیف سادُ

سادُ

فزفت ّبیی ثزای وبرآفزیٌی ٍ پبیذار : وؾبٍرسی ؽْزی

ؽْزی
داًؾىذُ هذیزیت 

وؾبٍرسی
ٍثیٌبر



هحوذؽزیف ؽزیف سادhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-22/13-15ُاعتبًی1399/9/11
ّوگزایی خزیبى ّبی - سیغت ثَم وبرآفزیٌی عجش

وبرآفزیٌی گزایی ٍ هحیظ سیغت گزایی
داًؾىذُ هذیزیت 

وؾبٍرسی
ٍثیٌبر

خبٍیبر ٍ ارسػ غذایی آىدوتز  پزعتَ پَرػبؽَریhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-20/10:30-12:30داخلی1499/9/11
ؽیالت ٍ هحیظ 

سیغت
وبرگبُ

ُ ّبی وبرٍرسیدوتز حغیي ؽزیفبىhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-23/8:30-10:30داخلی1599/9/11 وبرگبُهٌْذعی آةوبرگبُ ثزرعی ًحَُ ثزگشاری دٍر

ًىبت ولیذی در اًتؾبر یبفتِ ّبی تحمیمبتیدوتز حغیي حغیٌی فزhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-24/11-13اعتبًی1699/9/12
ؽیالت ٍ هحیظ 

سیغت
وبرگبُ

https://vu.gau.ac.ir/rw99-25/8:30-10:30داخلی1799/9/12

ثب حضَر دوتز لل )-دوتز عیت ًبسللیچی

یپَری

هذیز هزوش رؽذ داًؾگبُ

هٌْذط ؽیخ هبى

وبرؽٌبط ارسیبثی فٌذٍق ًَآٍری ٍ 

(ؽىَفبیی ریبعت خوَْری

:ارتجبط ثب فٌؼت

سیزعبخت ّب ٍ حوبیت ّب

ولیٌیه 

هبدرتخققی
ًؾغت

وبرگبُهٌْذعی آةوبرگبُ هذیزیت هٌبثغ آة در فضبی عجش(در حبل ّوبٌّگی ثزای دػَت هذرط)https://vu.gau.ac.ir/rw99-139/15-17داخلی1899/9/12

دوتز ػلی حبخی ثگلhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-29/13-15َهلی1999/9/15
هؼزفی تدْیشات ٍ تبعیغبت رایح در عیغتن ّبی پزٍرػ 

هتزاون آثشیبى

ؽیالت ٍ هحیظ 

سیغت
وبرگبُ

دوتز حٌبًِ هحوذی وٌگزاًیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-0714-16هلی2099/9/15
وبرثزد تحلیل ّبی ؽجىِ ّبی اختوبػی در حل هغبیل 

هذیزیتی، عیبعی ٍ اختوبػی خٌگل
عخٌزاًیػلَم خٌگل

دوتز راهیي رحوبًیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-39/10-12هلی2199/9/15
همبیغِ ثَم ؽٌبختی تَدُ ّبی عجیؼی، آهیختِ، هذاخلِ ؽذُ 

ٍ دعت وبؽت
عخٌزاًیػلَم خٌگل

دوتز اهیذ ػؾبیزی سادhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-43/13-15ُ داخلی2299/9/15
هؼزفی فزفت ّبی وبرآفزیٌی هزتجظ ثب "ًؾغت تخققی 

"پزٍرػ هزؽ هبدر ٍ گَؽتی 
ًؾغتػلَم داهی

عخٌزاًیػلَم داهی ًىبت هْن در ارسیبثی ویفیت تخن هزؽرعتبثْزٍس دوتز دhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-28/11-13 داخلی2399/9/15

https://vu.gau.ac.ir/rw99-72/11-13ثیي الوللی2499/9/15

Giandiego Campetella, 

(Associate Professor

Plant Community Ecologist, 

Italy)

Coenostate descriptors and spatial 

dependence in vegetation – an 

information theory

ٍثیٌبرهزتغ



https://vu.gau.ac.ir/rw99-32/9-11اعتبًی2599/9/15

دوتز اهیزاحوذ دّمبًی، دوتز ًؾبط 

هَحذی، دوتز عبرا خوبلی، دوتز 

.خبًذٍسی

ًؾغت هؼزفی هٌغمِ ّبیپزیه ٍ ًحَُ هحبعجِ اًذروٌؾی 

ِ ّب .آة عغحی ٍ سیزعغحی در رٍدخبً
ًؾغتهٌْذعی آة

دوتز ػلی رفیمیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-05/9-12هلی2699/9/15

راّىبرّبی تَعؼِ "ًؾغت تخققی گزٍُ ثب ػٌَاى 

تَعظ گزٍُ  . "وبرآفزیٌی در فٌؼت هجلوبى وؾَر

تىٌَلَصی ٍ هٌْذعی چَة

هٌْذعی چَة 

ٍ وبغذ
ًؾغت

دوتز هْذی ؽزیفبًیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-136/13-15داخلی2799/9/16
راُ وبرّبی پیؾزفت آهَسؽی ٍ پضٍّؾی داًؾدَیبى ارؽذ 

ٍ دوتزی
عخٌزاًیثبغجبًی

دوتز افؾیي علغبًیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-27/10-12هلی2899/9/16
 ثب هذلغبسی 2050تحلیل اهٌیت غذایی وؾَر تب عبل 

هحیظ سیغت- غذا - سهیي - ّوجغت آة 
ٍثیٌبرتَلیذ گیبّی

ًضاددوتز خلیل سیٌلیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-35/13-15داخلی2999/9/16
 (QTLs)وٌٌذُ ففبت ووی ّبی وٌتزلیبثی صىهىبى

(GWAS) ثِ رٍػ لیٌىیح ٍ تدشیِ ارتجبعی
وبرگبُتَلیذ گیبّی

وبرگبُتَلیذ گیبّیّبی هیىزٍعىَپیتزعین ًوًًَِضاددوتز ٍحیذ رحیویhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-59/13:30-15:30داخلی3099/9/16

دوتز عتبر ػشتیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-102/14-16هلی3199/9/16
تبهیي ٍ تَسیغ سیغتتَدُ ثزای تَلیذ -فزایٌذ سًدیزُ تَلیذ

(هغبلؼِ هَردی ایبلت وَثه، وبًبدا)عَخت ّبی سیغتی 
عخٌزاًیػلَم خٌگل

عخٌزاًیػلَم خٌگلچزخِ وزثي در ثَم عبسگبى خٌگل ّبی هؼتذلِدوتز ّبؽن حجؾیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-46/20-21هلی3299/9/16

دوتز اهیذ ػؾبیزی سادhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-34/13:30-15:30ُ داخلی3399/9/16
همبیغِ فزآیٌذ تَلیذ گَؽت ٍ تخن هزؽ ثَهی ٍ تدبری ٍ 

ارسػ غذایی آًْب
عخٌزاًیػلَم داهی

https://vu.gau.ac.ir/rw99-36/15:30-17:30 داخلی3499/9/16
داًؾگبُ وًَىَن )دوتز خلیل لبعن ًضاد 

(وزُ خٌَثی

ؽبخـ ّبی تٌؼ گزهبیی "ثزگشاری ٍثیٌبر ثب هَضَػبت 

"در ًؾخَارگٌٌذگبى
ٍثیٌبرػلَم داهی

https://vu.gau.ac.ir/rw99-37/17:30-19:30 داخلی3599/9/16
داًؾگبُ وًَىَن )دوتز خلیل لبعن ًضاد 

(وزُ خٌَثی

چگًَِ یه همبلِ ػلوی "ثزگشاری ٍثیٌبر ثب هَضَػبت 

"ثٌَیغین
ٍثیٌبرػلَم داهی



دوتز اهیز عؼذالذیي ٍ ّوىبراىhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-132/9-11هلی3699/9/16
اٍلیي ًؾغت تخققی ارائِ هدوَػِ گشارػ ّبی پزٍصُ 

ّبیغزح والى هلی هذیزیت خبهغ حَسُ ّبی آثخیش

هزتغ ٍ 

آثخیشداری
ًؾغت

دوتز ویَاى آفف پَر ٍویلیبىhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-33/10:30-12:30داخلی3799/9/16
ٍیضُ  (COPE)آؽٌبیی ثب وویتِ ثیي الوللی اخالق اًتؾبر 

داًؾدَیبى تحقیالت تىویلی
وبرگبُهىبًیه ثیَعیغتن

دوتز خذایبر ّوتیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-44/13-15داخلی3899/9/17
هؼزفی گیبّبى دارٍیی اعتبى گلغتبى، ثب تىیِ ثز اًذام 

ّبدارٍیی، هبدُ هَثزُ ٍ خَاؿ درهبًی آى
عخٌزاًیتَلیذ گیبّی

عخٌزاًیتَلیذ گیبّیٍیزایؼ صًَم ثِ رٍػCRISPR-CAS دوتز ویبًب وجیزhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-55/13-15داخلی3999/9/17

هؼقَهِ عجىجبری اثزغبىhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-62/15-17داخلی4099/9/17
افشار ّبی ثیبى صى ثب اعتفبدُ اس ًزمرعن ؽجىِ

Cytoscape
عخٌزاًیتَلیذ گیبّی

عخٌزاًیتَلیذ گیبّیهؼزفی درختبى هیَُ ٍحؾی ٍ خَدرٍی اعتبى گلغتبىهْذی ػلیشادhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-67/13-15ُداخلی4199/9/17

 Introduction ofهؼزفی رٍػ فیذ ثب ًَر در اًذًٍشی  اس اًذًٍشیAdi Susantoآلبی https://vu.gau.ac.ir/rw99-85/9:30-10:30ثیي الوللی4299/9/17

light fishing method in Indonesia
عخٌزاًیؽیالت

دوتز عیذ ػلی اوجز ّذایتیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-42/13-15هلی4399/9/17
هالحظبت اخاللی در اعتفبدُ اس آثشیبى ثِ ػٌَام هذل 

سیغتی

ؽیالت ٍ هحیظ 

سیغت
وبرگبُ

پزٍرػ هبوزٍخلجه ّبی دریبییهٌْذط لزًدیه ٍ دوتز وزدخشیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-38/11-13اعتبًی4499/9/17
ؽیالت ٍ 

هحیظ سیغت
وبرگبُ

عخٌزاًیفٌبیغ غذاییوبرثزد تىٌیىْبی الیِ ثِ الیِ در ثغتِ ثٌذی هَاد غذاییدوتز هحجَثِ وؾیزیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-41/13-15داخلی4599/9/17

دوتز پبرعبخhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-106/14-16َ اعتبًی4699/9/17
ثزرعی وبرایی تیوبرّبی ضذغجبر در وبّؼ گزدٍ غجبر 

خبدُ ّبی خٌگلی
ًؾغتػلَم خٌگل

دوتز ػلیزضب ػلی ػزةhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-61/10-12هلی4799/9/17
رفتبر تْبخوی گًَِ ّبی درختی ٍ ًحَُ هذیزیت آى در 

ػولیبت خٌگل وبری ٍ سراػت چَة
عخٌزاًیػلَم خٌگل

دوتز اهیذ ػؾبیزی سادhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-43/13-15ُ داخلی4899/9/17
هؼزفی فزفت ّبی وبرآفزیٌی هزتجظ ثب "ًؾغت تخققی 

"پزٍرػ هزؽ ثَهی
ًؾغتػلَم داهی



https://vu.gau.ac.ir/rw99-40/10-12اعتبًی4999/9/17

ػضَ )دوتز ؽؼجبًؼلی هبفی پبؽبوالیی 

ٍآهَسػ  هزوشتحمیمبت ّیبت ػلوی

، (هبسًذراى اعتبى وؾبٍرسی ٍ هٌبثغ عجیؼی

ریبعت عبسهبى حفظ ًجبتبت )دوتز حك ًوب 

هزوش )، هٌْذط هجؾزی (اعتبى گلغتبى

ٍآهَسػ وؾبٍرسی ٍ هٌبثغ  تحمیمبت

(گلغتبى اعتبى عجیؼی

ایهگظ هیَُ هذیتزاًِ
گزٍُ 

گیبّپشؽىی
ًؾغت

https://vu.gau.ac.ir/rw99-133/8-10Dr. Shervan Gharariثیي الوللی5099/9/17

mizuRoute: A continental scale 

vectorbased routing model with lakes and 

reservoirs

هزتغ ٍ 

آثخیشداری
ًؾغت

هؼزفی فلَر ثیبثبًی لَتدوتز حغي یگبhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-135/9-10ًِداخلی5199/9/17
هزتغ ٍ 

آثخیشداری
عخٌزاًی

هْبرت عخٌزاًی ػلویدوتز افغز اهیذٍارhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-82/14-15هلی5299/9/17
هٌْذعی چَة 

ٍ وبغذ
عخٌزاًی

https://vu.gau.ac.ir/rw99-68/13-15داخلی5399/9/18
دوتز عیذ خَاد هَعَی سادُ ٍ دوتز 

هْذی ؽزیفبًی
عخٌزاًیثبغجبًیاخالق در پضٍّؼ- راٌّوبی تذٍیي همبالت ػلوی 

ٍثیٌبرتَلیذ گیبّیلبرذ تزافل، ثبیذّب ٍ ًجبیذّبدوتز عیذ اعوبػیل رضَیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-21/10-12هلی5499/9/18

دوتز خذایبر ّوتیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-64/10-12اعتبًی5599/9/18

 ثب وبرّبی اخزایی تَعؼِ گیبّبى دارٍیی در اعتبى گلغتبىراُ

ّوىبری اًدوي ػلوی گیبّبى دارٍیی اعتبى گلغتبى، وبرگزٍُ 

تخققی گیبّبى دارٍیی ثٌیبد ًخجگبى اعتبى گلغتبى، هزاوش 

تحمیمبتی ٍ تَلیذوٌٌذگبى پیؾزٍ گیبّبى دارٍیی اعتبى گلغتبى

-تَلیذ گیبّی

هٌْذعی 

ثبغجبًی ٍ 

فضبی عجش

ًؾغت

دوتز ػلی هَیذیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-47/13-15اعتبًی5699/9/18
خبیگبُ ٍاحذّبی تحمیك ٍ تَعؼِ ؽزوت ّبی فٌبیغ 

غذایی در تَعؼِ داًؼ ٍ فٌبٍری
ًؾغتفٌبیغ غذایی

وبرگبُػلَم خٌگلافَل هذیزیت گلخبًِدوتز داٍٍد آسادفزhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-109/14-16 هلی5799/9/18

وبرگبُػلَم خٌگلارسیبثی تٌَع سیغتی ثَم عبسگبىدوتز راهیي رحوبًیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-49/10-12هلی5899/9/18



دوتز عتبر ػشتیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-103/14-16 اعتبًی5999/9/18
ارائِ هذل تلفیمی تقوین گیزی چٌذهؼیبرُ ٍ ثْیٌِ عبسی 

هىبًی فؼبلیتْبی تزهیوی -ریبضی ثزای ثزًبهِ ریشی سهبًی
عخٌزاًیػلَم خٌگل

عخٌزاًیػلَم داهیارسیبثی ویفیت ًْبدُ ّبی هَرد اعتفبدُ در تغذیِ عیَر دوتز رضب هیزؽىبرhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-48/9-11داخلی6099/9/18

https://vu.gau.ac.ir/rw99-126/9-10داخلی6199/9/18
دوتز احوذ ًذیوی ٍ دوتز ٍحیذ رحیوی 

ًضاد
عخٌزاًیگیبّپشؽىیآؽٌبیی ثب ثٌذپبیبى ثزای داًؼ آهَساى

https://vu.gau.ac.ir/rw99-11/8:30-12هلی6299/9/18

: عزوبر خبًن دوتز هزین ؽْجبسی  عخٌزاًبى

المبعن حغي پَر،  دوتز ًدفی ًضاد، هٌْذط اَث

دوتز عیذآٌّگ وَثز، دوتز هحوَد ػزة 

خذری، دوتز وَرٍػ ووبلی، دوتز اهیز 

عؼذالذیي، دوتز هدتجی پبن پزٍر

هذیزیت : داًؼ ثَهی اعتحقبل عیالة ٍ آثخَاًذاری

پبیذار عزسهیي
ٍثیٌبرهزتغ

دوتز چَلی ثبیزام ووىیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-134/13-14داخلی6399/9/18
وبرگبُ آهَسؽی وبرثزد عبهبًِ گَگل ارث اًدیي ٍ دادُ 

ّبی راداری ثزای ؽٌبعبیی هٌبعك عیل سدُ
وبرگبُهزتغ ٍ آثخیشداری

دوتز حویذرضب ػذالتhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-131/13:30-14داخلی6499/9/18
آًبلیش ٍهبًیتَرًیه فزآیٌذ گیزایی چغت در وبهپَسیت 

ّبی لیگٌَعلَلشی
هٌْذعی چَة ٍ 

وبغذ
عخٌزاًی

اًذاسُ گیزی رضبیت هؾتزیبى ثب اعتفبدُ اس هذل وبًَدوتز ػلی رفیمیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-130/14-14:30داخلی6599/9/18
هٌْذعی چَة ٍ 

وبغذ
عخٌزاًی

دوتز هحوذرضب دّمبًیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-83/9-12داخلی6699/9/18

ػٌَاى فزفت ّبی  "ًؾغت تخققی گزٍُ ثب ػٌَاى

تَعظ گزٍُ . "عالیی اؽتغبل در فٌبیغ علَلشی وؾَر

ػلَم ٍ هٌْذعی وبغذ

هٌْذعی چَة ٍ 

وبغذ
ًؾغت

اثز افشایؼ لیوت ّب ثز ؽبخـ ًبثزاثزی در هٌبعك رٍعتبییفزّبد ؽیزاًی ثیذآثبدیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-53/9-11هلی6799/9/19
التقبد 

وؾبٍرسی
عخٌزاًی

https://vu.gau.ac.ir/rw99-50/10-12هلی6899/9/19
ػضَ ّیئت )دوتز حغیي ؽبّغًَذ حغٌی 

(ػلوی داًؾگبُ ؽیزاس
ٍثیٌبرتَلیذ گیبّیگشارػ تَلیذ ٍ افالح عَهیي غلِ خذیذ عبخت ثؾز

https://vu.gau.ac.ir/rw99-99/10-11 ثیي الوللی6999/9/19

Semra Çamuka

Bingöl University · 

Department of Business 

Administration

هؼزفی حوبیت ّبی هبلی عزح هَالًب داًؾگبُ ّبی وؾَر 

تزویِ

رٍاثظ ثیي 

الولل
ٍثیٌبر



اراسموش و معرفی حمایت های مالی کشور آلمان خبًن ػوَؽبّی ٍ خبًن دوتز رحین سادhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-78/13-15ُثیي الوللی7099/9/19

Humboldt و DFG وDAADطرح 

رٍاثظ ثیي 

الولل
ٍثیٌبر

دوتز یحیی همقَدلhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-51/15-17َهلی7199/9/19

چبلؼ ّب ٍ راُ وبرّبی تمَیت ارتجبط داًؾگبُ ثب خبهؼِ ٍ 

ثب تبویذ ثز تَعؼِ ػلوی، ارتمبی ویفی ٍ خْؼ )فٌؼت 

(تَلیذ در فٌبیغ غذایی اعتبى گلغتبى

ًؾغتفٌبیغ غذایی

https://vu.gau.ac.ir/rw99-81/10-12هلی7299/9/19

دوتز ػلی ػبهزی، ػضَ ّیئت ػلوی هَعغِ 

هدزی ). تْزاى-تحمیمبت گیبّپشؽىی وؾَر

(دوتز ٍحیذ رحیوی ًضاد 

ِ ای ثب تبویذ ثز رٍػ ّبی  وٌتزل تلفیمی هگظ هیَُ هذیتزاً

وٌتزل ثیَلَصیه ٍ غیزؽیوبیی
ٍثیٌبرگیبّپشؽىی

دوتز حغیي حغیٌی فزhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-56/13:30-15:30اعتبًی7399/9/22
آثشی پزٍری پبیذار ثب اعتفبدُ اس هىول ّبی غذایی 

فزاعَدهٌذ

تىثیز -ؽیالت

ٍ پزٍرػ 

آثشیبى

وبرگبُ

اعتبًذارد عبسی تالػ فیبدیدوتز پزٍیش سارعhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-54/10:30-12:30داخلی7499/9/22
ؽیالت ٍ هحیظ 

سیغت
وبرگبُ

عخٌزاًیػلَم داهیهؼزفی فَایذ اعتفبدُ اس گَؽت ٍ ؽیز ؽتزدوتز ػجذالحىین تَغذریhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-57/15-17 داخلی7599/9/22

دوتز عتبر ػشتیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-104/14-16اعتبًی7699/9/23
وبرثزد هذلْبی تحمیك در ػولیبت ٍ تىٌیه ّبی ثْیٌِ 

عبسی ػذدی در هٌبثغ عجیؼی
وبرگبُػلَم خٌگل

 دوتز الْبم هله سادhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-60/13-15ُداخلی7799/9/23
ًمؼ لبرذ ّبی آرثغىَالر هبیىَریشا ثز تزعیت وزثي در 

خبن ّب
عخٌزاًیػلَم خبن

https://vu.gau.ac.ir/rw99-63/9-11داخلی7899/9/23
دوتز : عخٌزاى هذػَ- دوتز ثبراًی هغلك

حجیت خذاٍردیلَ
وبرگبُػلَم خبنهذلغبسی در هغبلؼبت خبن ٍ گیبُ

دوتز اهیذ ػؾبیزی سادhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-58/10-12ُداخلی7999/9/23

ثب ) "اؽتغبل ٍ پضٍّؼ در ػلَم داهی"ًؾغت تخققی 

دػَت اس هذیزاى هزوش تحمیمبت ٍ عبسهبى ًظبم هٌْذعی 

(وؾَر ٍ اعتبى

ًؾغتػلَم داهی



 از اندونسیAdi Susantoآقای https://vu.gau.ac.ir/rw99-02/9:30-10:30ثیي الوللی8099/9/24

معرفی روش صید با قالب و چوب دستی در اندونسي 

 Introductionof pole and line fishing 

method in Indonesia

عخٌزاًیؽیالت

وبرگبُػلَم خٌگلثزّن وٌؼ تغییزپذیزی وزثي خبن ٍ تغییز اللیندوتزّبؽن حجؾیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-45/20-23هلی8199/9/24

عخٌزاًیتزٍیح رّیبفت ّبی اخالق هحیظ سیغت احوذ ػبثذی عزٍعتبًیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-70/10:30-12:30اعتبًی8299/9/25

رٍس خْبًی خبنپزٍفغَر هزهَت ٍ دوتزرٍسی علتhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-31/8-10ثیي الوللی8399/9/25
رٍاثظ ثیي 

الولل
ٍثیٌبر

.دوتز هَعی حغبمhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-69/9-11داخلی8499/9/25
توسعه آبیاری تحت فشار، چالش ها و »نشست علمی  

«راهکارها
ًؾغتهٌْذعی آة

ٍثیٌبرهٌْذعی آة.«هؼزفی اعتبرتبح ّبی ًَ در فٌؼت وؾبٍرسی»عویٌبر .(راؽب)ؽزوت رّپَیبى اًذیؾِ ؽیبى ارؽب https://vu.gau.ac.ir/rw99-66/10:30-12:30اعتبًی8599/9/25

دوتز هْذی ؽزیفبًیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-74/8:30-10:30داخلی8699/9/26
راّىبر ّبی پیؾزفت آهَسؽی ٍ پضٍّؾی  داًؾدَیبى 

ارؽذ ٍ دوتزی
عخٌزاًیثبغجبًی

عخٌزاًیتزٍیحچبلؼ ّبی اخاللی تَعؼِ وؾبٍرسی احوذ ػبثذی عزٍعتبًیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-70/10:30-12:30اعتبًی8799/9/26

پزٍیش سارعhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-71/10:30-12:30داخلی8899/9/26
وبرثزد آسهبیؼ فبوتَریل در تحمیمبت ؽیالت ٍ رفغ اثْبهبت 

 تفغیز خزٍخی

ؽیالت ٍ هحیظ 

سیغت
وبرگبُ

ًؾغتهٌْذعی آة.گفتگَ در هَرد عبیت خبهغ آة ایزاىدوتز حغیي ؽزیفبىhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-73/13-15داخلی8999/9/26

فالت تجتاػالم هی ؽَدhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-77/13-15ثیي الوللی9099/9/29
رٍاثظ ثیي 

الولل
ٍثیٌبر

ًؾغتهحیظ سیغتاثزات اعتخزاج یذ در اعتبى گلغتبىدوتز حغي رضبییhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-76/8:30-10:30داخلی9199/9/29

دوتز حویذرضب وبهیبةhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-75/15-17داخلی9299/9/29
همذهِ ای ثز هذلغبسی تغییزات وبرثزی سهیي ٍ 

وبرثزدّبی آى
وبرگبُهحیظ سیغت

دوتز حغي علغبًلhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-127/10-12َداخلی9399/9/30
 1000پخؼ فیلن ّبی تزٍیدی تْیِ ٍ ًوبیؼ ولىغیَى 

عٌجلِ هتٌَع گٌذم ًبى ایزاًی ٍ خبرخی
عخٌزاًیافالح

عخٌزاًیافالح...ًوبیؼ فٌبیغ دعتی ثبفت عٌجلِ ّبی گٌذم ٍ ًضاددوتز خلیل سیٌلیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-137/13-15داخلی9499/9/30

وبرگبُؽیالتییَتىٌَلَصی در آثشی پزٍریدوتز رلیِ ففزیhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-107/10-12داخلی9599/9/30

وبرگبُؽیالتتؼییي ّوبٍری هبّیبى آعیٌىزًٍَطسیٌت اًقبری ٍ پزٍیش سارعhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-108/10-12اعتبًی9699/9/30

وبرگبُهحیظ سیغتثبیذّب ٍ ًجبیذّب در ًگبرػ همبلِ ّبی فبرعی ٍ اًگلیغیدوتز حغي رضبییhttps://vu.gau.ac.ir/rw99-80/9-11داخلی9799/9/30


