هقذهه

هحورهای هوایش:

برگزارکننذگاى هوایش:
 داًشگاُ تشبت حیذسیِ

ًظش بِ طؼن ٍ کیفیت هٌاسب پستِ ایشاى دس بیي سایش کشَسّای تَلتیتذ

.1

باغباًی ٍ تَلیذ

کٌٌذُ ،اص زشتِ دٍس پستِ با ًام ایشاى ّوشاُ بَدُ استت ٍ دس حتال

.2

آفات ،بیواسیْا ٍ ػلفْای ّشص

 ساصهاى جْاد کشاٍسصی خشاساى سضَی

.3

فشاٍسی ،بستِ بٌذی ٍ صٌایغ ٍابستِ

 هؼاًٍت ساصهاى ٍ هذیشیت جْاد کشاٍسصی تشبت حیذسیِ

.4

پضشکی ٍ داسٍساصی

 هذیشیت جْاد کشاٍسصی هِ ٍالت

.5

باصاسیابی ٍ تجاست

 فشهاًذاسی شْشستاى هِ ٍالت

.6

صاداسات ٍ استاًذاسدّا

 داًشگاُ پیام ًَس ٍاحذ هِ ٍالت

حاضش پستِ اص اقالم صادساتی هْن ٍ استشاتژیک کشَس بِ حستا

هتی

آیذ .دس ششایط کًٌَی حذٍد  48دسصذ اص تَلیذ جْاًی پستِ ٍ حتذٍد
 58دسصذ اص صادسات ایي هحصَل هتؼلق بِ ایشاى است .اص آًجائتیتکتِ
بخش اػظن فالت هشکضی ایشاى دس کوش بٌذ خشک ٍ کن باساى جتْتاى
ٍاقغ شذُ است ٍ اص طشفی پستِ یکی اص هقاٍهتشیي یاّاى هتقتاٍم بتِ
خشکی ٍ شَسی هی باشذ ،بخش ػوذُ سطح صیش کشت باغات کشتَس

اهذاف برگزاری هوایش:
.1

فشاّن آٍسدى هحیطی هٌاسب جْت ػشضِ آخشیي دستتتاٍسدّتای

سا بِ خصَص دس حاشیِ کَیش هشکضی بِ خَد اختصتاص دادُ استت.

هٌْذساى ٍ داًشجَیاى بَیژُ دس صهیٌِ پستِ دس سشاسش کشتَس دس

استاى خشاساى سضَی کِ یکی اص صیستگاُ ّای اصلی پستتتِ ایتشاى ٍ

قالب هقاالت ٍ کٌفشاًس ّای ػلوی.

جْاى هحسَ

هی شَد ،دس حال حاضش بیش اص ّ 55ضاس ستطتح صیتش

.2

داًشگاُ ّای سشاسش کشَس یا صٌایغ فؼال دس سطح کشَس.

کشت باغات پستِ کشَس سا داسا هی باشذ ٍ با چالش ّای جذی دس اهتش
تَلیذ ٍ صادسات سٍبشٍ شذُ است کِ هی تتَاى بتِ کتاشتت اسقتام

.3

.4

بیشتش بش ضاسی ّوایشات ػلوی دس صهیٌِ پستِ سا آشکاس هیساصد.

استقاء سطح داًش هحققیي ،کشاٍسصاى ٍ ششکت کتٌتٌتذ تاى دس
سویٌاس اص طشیق بش ضاسی کاس اُ ّای آهَصشی.

ّای تحقیقاتی  -کاسبشدی خَد دس ایي ّوایش ،هسیش سٍشٌی سا بتشای
صٌؼت پستِ استاى فشاّن ًوایٌذ هجوَػِ ایي ػَاهل ضشٍست ّتشچتِ

ایجاد استباط ّشچِ بیشتش ٍ فشاّن آٍسدى بستشی هتٌتاستب بتشای
ایجاد تؼاهالت ػلوی ٍ صٌؼتی پَیا.

ًاساص اس ،طغیاى بشخی آفات ،تشذیذ تٌش ّای شَسی ٍ تتغتزیتِ ای
اشاسُ کشد .اًتظاس است هحققیي ٍ صاحب ًظشاى با اسائِ آخشیي یتافتتتِ

ایجاد بستشی هٌاسب جْت آشٌایی سٍصافضٍى داًشجَیاى ٍ اساتیتذ

.5

ایجاد ّواٌّگی ٍ تَسؼِ سٍابط بیي فؼاالى ػشصِ تَلیذ ،صٌؼت ٍ
صادسات پستِ.

.6

هؼشفی ششکتْا ٍ صٌایغ فؼال دس بخش پستتِ کشتَس اص طتشیتق
بش ضاسی ًوایشگاُ ّای جٌبی.

 ایستگاُ تحقیقات پستِ فیض آباد
ً ظام صٌفی کشاٍسصی هِ ٍالت

حاهیاى هوایش:
 هَسسِ تحقیقات پستِ کشَس
 کاًَى ّواٌّگی داًش ٍ صٌؼت پستِ
 اًجوي پستِ ایشاى
 کاسخاًِ فشاٍسی ٍ بستِ بٌذی پستِ ًیک فشجام
 ششکت کشاٍسصی ٍ داهپشٍسی طَس داشت
 کاسخاًِ ضبط پستِ فششی ٍ پسشاى
 تشهیٌال ضبط پستِ ػلی صاسع

پوستر هوایش
هعرفی هوایش

نحوه ارسال چکیذه هقاله
هحققیي هحتشم هیتَاًٌذ چکیذُ هقاالت خَد سا تا  355کلوِ دس یک پاسا شاف ٍ
یک صفحِ  A4دس هحیط ًشم افضاسی  Wordتایپ ٍ حذاکثتش تتا تتاسیت

31

شْشیَس  1392بِ آدسس ایویل  torbatc@gmail.comاسسال ًوتَدُ یتا اص
طشیق سایت ّوایشّای داًشگاُ تشبت حیذسیِ بِ آدسس  www.cthu.irاقتذام
ًوایٌذ .بذیْی است هقاالتی کِ بؼذ اص تاسی هزکَس بِ دبیشخاًِ ّوتایتش اسستال
شدد هَسد بشسسی ٍ اسصیابی قشاس ًخَاّذ شفت.

هزینه ثبت نام:

هوایش هلی
دستاوردهای علوی و
پژوهشی پسته

بِ هٌظَس دسیافت َاّی اسائِ هقالِ یا َاّی ششکت دس ّوایش هبلغ ّ 45تضاس
تَهاى تا تاسی  1392957915بِ شواسُ حسا

 2177251755551باًک هلی بتِ

ًام ػَایذ اختصاصی داًشکذُ فٌی ٍ هٌْذسی تشبت حیذسیِ ٍاسیض ٍ تصَیش فیتش
بِ آدسس ایویل ّوایش اسسال شدد .داًشجَیاى با اسائِ َاّی هؼتبش یتا کتاست
داًشجَیی هیتَاًٌذ اص  55دسصذ (ّ 25ضاس تَهاى) تخفیف بْشُهٌذ شًَذ.
دس صَست پشداخت ّضیٌِ بؼذ اص تاسی ّ 1392957915ضیٌِ ثبت ًتام ّ 65تضاس
تَهاى خَاّذ شذ .الصم بِ رکش است کِ ایتي ّتوتایتش داسای کتاس تاّتْتا ٍ

تاریخهای ههن:
آخشیي هْلت اسسال چکیذُ هقاالت 31 :شْشیَسهاُ 1392
داٍسی ٍ اػالم ًتایج 5 :هْشهاُ 1392
صهاى بش ضاسی ّوایش 17 :هْشهاُ 1392
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ًوایشگاّْای جاًبی ًیض بَدُ کِ ّضیٌِ ششکت دس کاس اّْا دس هحل کتاس تاُ بتِ
اطالع خَاّذ سسیذ.
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