
 ٥٩٣١ اذرماه زيستي علوم دانشكده فناوري و پژوهش دستاوردهاي نمايشگاه زمانبندي جدول

 ظهرالی عصر صبح الی ظهر

 شنبه
 
 
 

01-8 01/01-01 00-01/01 01-00 01-00 01-01 

تعيين گروه 
 فشار –خونی 
تست  –خون 

توسط   قند خون

آزاده باقری 
کارشناس 
آزمایشگاه 

فیزیولوژی 
جانوری و 
 همکار دانشجویان

سخنرانی خانم 
دکتر شهربانو 
عريان رياست 

محترمه 
دانشکده علوم 

زيستی به 
مناسبت هفته 

 پژوهش

پخش مستند 
 علمی

 يا ها ميمون
 ها انسان

شناسايی خزنده شناسی و 
 مارهای سمی و غير سمی ايران

توسط مهندس علی  )جلسه اول(

 از موسسه سرم سازی رازیسالمی 

معرفی برخی از گياهان دارويی و 
توسط  زينتی و خواص دم نوش ها

یدی فائزه هادی نژاد و هانیه ز
 دانشجویان کارشناسی ارشد

 فیزیولوژی گیاهی

 Rattus جنسموش  آناتومیتشريح و 
 فاطمه اروج زاده و بنفشه یوسفی دانشجویان کارشناسی ارشدتوسط 

 تکوین سلولی و مولکولی

 یکشنبه
 
 
 

01/01-01 01-00 01-00 01-01 

علمی و اقتصادی حاصل از استقرار سيستم  مزايای

HSE توسط دکتر شجاع هاشمی استادیار گروه جانوری 
 پخش مستند علمی 

 دارد؟ دوست را ترس انسان چرا
 مستند علمیپخش 

 تولد تا ازسلول
 Rattusجنس  تشريح و مورفولوژی موش 

 توسط فاطمه اروج زاده و بنفشه یوسفی دانشجویان کارشناسی ارشد
 تکوین سلولی و مولکولی

 دوشنبه
 
 
 

01/9-01/8 01/01-01/9 01-00 01/01-01 01/00-00 01/01-01/00 01-01 

 روشهای شناسايی زعفران تقلبی-
 موی کتيراتهيه ژل -
 اسانس گيری با کلونجر-
مشاهده موجودات ميکروسکوپی -

 محيط زيست
توسط کبری توفیقی دانشجوی دکتری 

 فیزیولوژی گیاهی

تعيين گروه 
فشار  –خونی 
تست  –خون 

توسط  قند خون

آزاده باقری 
کارشناس 
آزمایشگاه 

فیزیولوژی 
جانوری و 
 دانشجویان

 همکار

خزنده شناسی 
شناسايی و 

مارهای سمی 
و غير سمی 

)جلسه  ايران
توسط دوم(

مهندس علی 
از  سالمی

موسسه سرم 
 سازی رازی

معرفی برخی از 
گياهان دارويی 

و زينتی و 
خواص دم نوش 

توسط فائزه  ها

هادی نژاد و 
یدی هانیه ز

دانشجویان 
 کارشناسی ارشد

 فیزیولوژی گیاهی

پخش مستند 
 علمی
 ترين موفق
 کره روی جانور
 زمين

آموزش کاربردی بن سای يا 
گياه  کوتاه قد، آموزش تراريوم 

شيشه ايی، توليد ورمی يا باغ 
ت توسط کرم خاکی جهت کمپوس

در راستای  تغذيه گياهی
توسط مهندس رضا  کارآفرينی

صانعی مدیر  مزرعه 
 کشاورزی

 روشهای شناسايی زعفران تقلبی-
 تهيه ژل موی کتيرا-
 اسانس گيری با کلونجر-
مشاهده موجودات ميکروسکوپی -

 محيط زيست
 توسط کبری توفیقی دانشجوی دکتری

 فیزیولوژی گیاهی

 دانشگاه خوارزمی دانشکده علوم زيستی جانوریعلوم گروه  هيئت علمیعضو مسئول برگزاری نمايشگاه: دکتر نسترن حيدری 


