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د:نموارد زیر را در نظر بگیرارائه شفاهی  جهتکنندگان محترم شرکت  

 .گیردمی بر در نیز را پاسخ و پرسش است که این زمان، دقیقه 02 شفاهیحداکثر زمان مجاز جهت ارائه  .1

 همایش استفاده کنند. الگو پاورپوینتکنندگان محترم از الزاماً شرکت .0

 .های الزم صورت گیرددر صورتیکه فایلهای ارائه شامل ویدئو یا صدا باشند بایستی پیش از جلسه هماهنگی .3

 کلماترای ب B Titr, B Nazanin, B Zarهای معمول همانند )کنندگان محترم جهت تهیه فایل پاورپوینت از فونتشرکت .4

 انگلیسی( استفاده نمایید. کلماتبرای  Time New Romanفارسی و 

 فایل ارائه قبل از شروع هر پنل به منشی جلسه تحویل داده شود. .5

 .باشدمیشده در زمان مقرر  ارائه سخنرانیمنوط بر حضور و  همایششرکت در گواهی دور ص .6

 

9 هپنل شمار  

مکان آمفی تئاتر دکتر صابر شاهویی )دانشکده کشاورزی( – 91/20/9911چهارشنبه   

 زمان سخنران عنوان

22:41 – 02:14 فرهاد کرمی فرنگی متحمل به سرمامعرفی ارقام توت  

02:41 – 42:41 اختر یوسفی آمینوبوتیریک اسید بر تعدیل اثرات تنش شوری در توت فرنگی رقم آروماس-گاماتأثیر   

بررسی تغییرات هورمون آبسیزیک اسید و آنزیم های آنتی اکسیدانی تحت تنش شوری در توت 

 فرنگی ارقام کاماروسا و سلوا

یزاهد یمرتض دیس  22:51 – 42:41  

 ماریو ت یرقم آروماس تحت تنش شور یدر توت فرنگ cAPXو  MnSOD یژن ها انیب یبررس

GABA ماریمختلف پس از ت یدر زمان ها 

یسحر گلنار  02:51 – 22:51  

 

0 هپنل شمار  

مکان آمفی تئاتر دکتر صابر شاهویی )دانشکده کشاورزی( – 91/20/9911چهارشنبه   

 زمان سخنران عنوان

تحت  ینگفرتوت یکیمورفولوژ یهایژگیو یبر برخ دیاس کیو جاسمون سیلیاثر نانوذرات س

 کشت بدون خاک ستمیدر س یتنش شور

2261: – 20:61 سامان عثمان پور  

نژادمهدی حدادی ه هواکشتدر سامان یفرنگرشد و عملکرد توت یکشت بر اجزا طیاثر فاصله و ارتفاع مح یبررس  24:61 – 20:61  

 مختلف یهاطیمختلف برداشت تحت مح یهارقم کاماروزا در دوره یفرنگعملکرد توت یابیارز

 خاککشت بدون

علی کریمیامین  22:71 – 24:61  

22:71 – 20:71 غزال طیری ن خاککشت بدو طیتحت شرا یفرنگتوت یوهیم ییایمیوشیب اتیبر خصوص نیاثر مارمار  
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9 هپنل شمار  

مکان آمفی تئاتر دکتر صابر شاهویی )دانشکده کشاورزی( – 02/20/9911پنج شنبه     

 زمان سخنران عنوان

رقم  یرنگفمقاومت به تنش ازن در توت جادیدر ا دیاسکیلیسیاورآ و سال ید لنیات یمارهایاثر ت

 آروماس

0:32 – 0:52 یمیکر هیمهد  

0:52 – 0:12 احمد ارشادی لخانهگ طیرقم کاماروسا در شرا یفرنگبرگ توت یبر مورفولوژ یلیتکم ینورده ریتأث  

0:12 – 0:32 یفیمحمد سرس ساله کیدرکشت  یفرنگکاشت هفت رقم توت یبررس  

 یمیصم یهاد رقم کردستان یفرنگتوت یحرارتتیهدا بیو ضر ژهیو یگرما یبررس

 یجهانیاخ

0:52 – 0:32  

 

4 هپنل شمار  

مکان آمفی تئاتر دکتر صابر شاهویی )دانشکده کشاورزی( – 02/20/9911پنج شنبه     

 زمان سخنران عنوان

با  شهی( و ریقرمز شدن مغز ساقه )بافت آوند یمارینسبت به ب یفرنگارقام مقاوم توت ییشناسا

 یمولکول یاستفاده از نشانگرها

یزهره زمان دهیس  12:42 – 12:02  

بر روی دو رقم  (Phytonemus pallidus fragariae) پارامترهای دموگرافی کنه سیکالمن

 فرنگیتوت

معروف پور یمصطف  11:22 – 12:42  

کمانگر یسامان بهرام رانیدر ا یبرگ توت فرنگ ییایباکتر یا هیلکه زاو یا نهیقرنط یماریبروز ب  11:42 – 11:02  

آفت  یکعنوان به Harpalus rufipes  (Col., Carabidae) (Degeer, 1774)گونه گزارش اولین

 استان کردستان یفرنگتوتمزارع از  یفرنگبالقوه توت

یحامد غبار  10:22 – 11:42  

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_De_Geer

