
 

 پژوهش و فناوری در خدمت جهش تولید

 

 1399آذر  -های هفته پژوهش و فناوریها و کارگاه لیست سخنرانی 

 /نام دانشکده

 حوزه

 زمان برگزاری ارائه دهنده نوع وبینار   برنامه عنوان رشته/ لینک جلسات

روابط بین 

معاونت -الملل

 پژوهشی

www.webinar.gu.ac.ir 

 or  

https://adobe2.gu.ac.ir/

iro-talks/ 

اطالع رسانی در مورد فرصت های 

مطالعاتی کشور آلمان و بورسیه های 
DAAD 

دکتر احمد کشاورزی  کارگاه

)سرپرست دفتر موسسه 

تبادالت آکادمیک در 

 ایران( 

 دوشنبه

 10-12 ساعت،09/99/ 17 

 

 

 

 علوم

 

 

 

 

 

 

 

 فیزیک
https://adobe2.gu.ac.ir/

phys-research 

 

 

 

 

 

 

 

ای همیشه جاذبه است؟ آیا نیروی هسته

شواهدی تجربی بر بخش دافعه نیروی 

 ایهسته

 دوشنبه دکتر وحید زنگانه سخنرانی

 10:30ساعت ،09/99/ 17 

ام و عهای اساسی اینشتین در نسبیت ایده

ای بر گرانش چگونگی تغییر آنها: مقدمه

 یافتهتعمیم

 دوشنبه دکتر سیامک اخشابی سخنرانی

 11:30ساعت ،09/99/ 17 

 یاز دوز جذب شده در اعضا ینیتخم

قرار گرفتن در معرض  لیبدن انسان به دل

 یتیگران یسنگ ها یخارج یریپرتوگ

 ینیتزئ

 دوشنبه دکتر رحیم خباز سخنرانی

 13:30ساعت ،09/99/ 17 

 سه شنبه دکتر محسن شادمهری سخنرانی مرکز راه کهکشان

 11:30ساعت ،09/99/ 18 

http://www.webinar.gu.ac.ir/
https://adobe2.gu.ac.ir/iro-talks
https://adobe2.gu.ac.ir/iro-talks
https://adobe2.gu.ac.ir/research-phys
https://adobe2.gu.ac.ir/research-phys


 

 

 

 علوم

 

 یزیکف
https://adobe2.gu.ac.ir/

phys-research 

 یبرخ یبرا یانباشت شار و انرژ بیضر

مورد استفاده در  یگاما یاز چشمه ها

 یصنعت یوگرافیرا

 سه شنبه دکتر رحیم خباز سخنرانی

 15:30ساعت ،09/99/ 18 

 

 ریاضی
https://adobe2.gu.ac.ir/

math-research 

از  یبرخ یجورساز یاچندجمله یبررس

 نانوستاره یمرهایدندر
فاطمه سادات  دکتر سخنرانی

  یموحد

 شنبه

 10:00ساعت ،15/09/99

 زادهیمحبوبه عل دکتر سخنرانی حدس شور

 یصنعت

 یک شنبه

 11:00ساعت ،16/09/99

Is there any digital 

pseudocovering map? 
 دوشنبه پاکدامن یدکتر عل سخنرانی

 10:00ساعت ،09/99/ 17

 زیست شناسی

https://adobe2.gu.ac.ir/

bio-research 

Westernblot - SDS PAGE  زهرا نظری دکتر کارگاه  یک شنبه 

 11:30ساعت ،16/09/99

 

 

 

مهندسی -فنی

 علی آباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 مهندسی شیمی
https://Adobe2.gu.ac.ir

/researchweek 

 

 

 

 

Activity Enhancement of 

TiO2/ZnO Photocatalyst for 

visible Light Degradation of 

Recalcitrant Pollutants 

دکتر دلسوز خاکی)محقق  سخنرانی

 پسادکتری(

 شنبه

 11:30-13، ساعت 15/09/1399

کنترل تشکیل و رسوب نمک های معدنی 

 در چاه ها و الیه های نفتی

Control of Inorganic Salt 

Formation and Precipitation in 

Production Wells and 

Reservoirs 

دکتر عزیزاهلل  سخنرانی

خرمالی)محقق 

 پسادکتری(

 سه شنبه

 15-13ساعت  18/09/1399

)به مدت  Polymathآموزش نرم افزار  

 ساعت( 4
 پنج شنبه  دکتر حسین کریمیان کارگاه

 13-17ساعت ، 20/09/1399

https://adobe2.gu.ac.ir/research-phys
https://adobe2.gu.ac.ir/research-phys
https://adobe2.gu.ac.ir/research-math
https://adobe2.gu.ac.ir/research-math
https://adobe2.gu.ac.ir/research-bio
https://adobe2.gu.ac.ir/research-bio
https://adobe2.gu.ac.ir/researchweek
https://adobe2.gu.ac.ir/researchweek


 

 

 

مهندسی -فنی

 علی آباد

 

 

 

 

 

 

 

 نقشه برداریمهندسی 
https://Adobe2.gu.ac.ir

/researchweek 

 

کاربرد تصاویر ماهواره ای در پایش 

 ساعت( 8)به مدت  تغییرات خلیج گرگان
 یکشنبه دکتر الدن عبادی کارگاه

و  9-11، ساعت  16/09/1399

4-2 

 دوشنبه

و  9-11، ساعت  17/09/1399

4-2 

رویکردهای جدید مدیریت تهدیدات از 

 پدافند غیرعاملمنظر 
مهندس عبدالمطلب  سخنرانی

 رستگار

 یکشنبه

 11:30-13، ساعت 16/09/1399

کاربرد فتوگرامتری برد کوتاه در میراث 

 ساعت( 4فرهنگی )به مدت 
 چهارشنبه  دکتر امین باغانی کارگاه

 8-12ساعت  19/09/1399

 

 مهندسی عمران
https://Adobe2.gu.ac.ir

/researchweek 

مدلسازی با روش رواناب با استفاده از مدل 

HEC-HMS  
 شنبه  دکتر محسن لشکربلوک  کارگاه

 13-15، ساعت  15/09/99

مطالعات بازچرخش آب در خلیج چابهار 

 و گسترده با استفاده از نگاه توده ای
 چهارشنبه دکتر مرتضی زنگانه سخنرانی

 13-15ساعت  19/09/1399

 

 

مهندسی  -فنی

 گرگان

 

 

 

 مهندسی معماری
http://adobe2.gu.ac.ir/s

angegareh/ 
 

http://adobe2.gu.ac.ir/a

agraphicmotifs/ 

رمزگشایی نمادهای سمبلیک در سنگ 

 نگاره های شمال شرق تهران
 شنبه دکتر فرزانه نجفی کارگاه

 11-13، ساعت 15/9/1399

شاخص های گرافیکی در هنر و تمدن  

 های باستانی
 دوشنبه دکتر مهسا بهنود کارگاه

 15-13، ساعت 17/9/1399

https://adobe2.gu.ac.ir/researchweek
https://adobe2.gu.ac.ir/researchweek
http://adobe2.gu.ac.ir/sangegareh/
http://adobe2.gu.ac.ir/sangegareh/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مهندسی  -فنی

 گرگان

 مهندسی عمران 
http://adobe2.gu.ac.ir/c

pc/ 

 

http://adobe2.gu.ac.ir/ 

/orkshop2020w 

 
http://adobe2.gu.ac.ir/

workshop2020/ 

 

http://adobe2.gu.ac.ir/

workshop2020/ 

 
http://adobe2.gu.ac.ir/

ms99/ 
 

http://adobe2.gu.ac.ir/

ms99/ 

امکان سنجی استفاده از مواد بازیافتی در 

 تولید بتن متخلخل 
 چهارشنبه دکتر سید یاسین موسوی  سخنرانی

 11-13، ساعت  19/9/1399

آشنایی با قابلیت های نرم افزار 

Perform3D   ابزاری به منظور ارزیابی

 رفتار لرزه ای سازه

 -دکتر علی بیگلری کارگاه

 آرین فتاح زادهمهندس 

 چهارشنبه

 13-15، ساعت 19/9/1399

آشنایی با قابلیت های نرم افزار 

TEKLA  ابزاری برای مهندسین

 محاسب 

–دکتر علی بیگلری  کارگاه

 کشمیری ایوب مهندس

 چهارشنبه

 15-17، ساعت 19/9/1399

آشنایی با روش های اجرایی، گام نخست 

 برای ورود به بازار حرفه ای

 -دکتر علی بیگلری کارگاه

 کیخسروی  مهندس مهدی

 چهارشنبه

 17-19، ساعت 19/9/1399

روش های متداول و نوین مقاوم سازی 

 سازه های بتن ارمه و فوالدی

دکتر سیدعلی اصغر   سخنرانی

 زاده حسین

 چهارشنبه

 17-18، ساعت  19/9/1399

( در FRPکابرد الیاف پلیمری تقویتی )

مقاوم سازی دیواره های برش فوالدی و 

 روش طراحی

دکتر سیدعلی اصغر  کارگاه

 حسین زاده

 چهارشنبه

 18-20، ساعت 19/9/1399

 مهندسی صنایع
http://adobe2.gu.ac.ir/s

ystemlearning/ 

دکتر سید عباس حسینی  سخنرانی نگرش سیستمی به یادگیری 

 جو

 چهارشنبه

 12-14، ساعت 19/9/1399

 مهندسی پلیمر
http://bbb2.gu.ac.ir/b/a

qnj-zcg-mi 
 تجاری سازی فناوری

 یکشنبه آقای جزدانی کارگاه

-21:30، ساعت 16/9/1399

19:30 

http://adobe2.gu.ac.ir/workshop2020
http://adobe2.gu.ac.ir/workshop2020
http://adobe2.gu.ac.ir/workshop2020
http://adobe2.gu.ac.ir/workshop2020
http://bbb2.gu.ac.ir/b/ami-zcg-qnj
http://bbb2.gu.ac.ir/b/ami-zcg-qnj


 

http://bbb2.gu.ac.ir/b/a

qnj-zcg-mi 
 

 

http://adobe2.gu.ac.ir/

drshaki/ 

 روش های کارآفرینی
 خانم بستان بان کارگاه

 چهارشنبه

 19-21 ، ساعت19/9/1399

و بررسی کاربردهای  الیاف پلیمرینانو

 مختلف آن 
 دکتر هانیه شکی سخنرانی

 پنجشنبه

 11-14، ساعت 20/9/1399

 
 

 

 

 

 علوم انسانی

 مدیریت
https://adobe2.gu.ac.ir/

manag-econ 

-پابرجا در آیندهآشنایی با برنامه ریزی 

 پژوهی
 دکتر عیسی نیازی کارگاه

 شنبه

 11:30-13ساعت  15/09/1399

 معارف اسالمی
http://amjad.jde.ir/qm 

گسترش تشیع اعتقادی در جغرافیای ایران 

و زمینه های هم گرایی ایرانیان با تشیع 

 اعتقادی

عباسیدکتر مصیب  سخنرانی  
، ساعت 16/09/1399یکشنبه 

13-11 

 مدیریت
https://adobe2.gu.ac.ir/

manag-econ 

-ریزی بر پایه فرض در آیندهکاربرد برنامه

 پژوهی
 دکتر عیسی نیازی کارگاه

 چهارشنبه 

 11:30-13ساعت  19/09/1399

 ادبیات فارسی 

https://adobe2.gu.ac.ir/

manag-econ 

تحلیل رویکردهای مختلف حکمرانی 

های گیری کرونا و چالشاقتصادی همه

 کشورهای در حال توسعه

اسعدی دکتر مرضیه کارگاه  
 چهارشنبه

 17-19، ساعت  19/09/1399

 

http://bbb2.gu.ac.ir/b/ami-zcg-qnj
http://bbb2.gu.ac.ir/b/ami-zcg-qnj
http://adobe2.gu.ac.ir/drshaki/
http://adobe2.gu.ac.ir/drshaki/
https://adobe2.gu.ac.ir/econ-manag
https://adobe2.gu.ac.ir/econ-manag
http://amjad.jde.ir/qm
https://adobe2.gu.ac.ir/econ-manag
https://adobe2.gu.ac.ir/econ-manag
https://adobe2.gu.ac.ir/econ-manag
https://adobe2.gu.ac.ir/econ-manag

