
  1041سال تیرماهموسسه تحقیقات علوم باغبانی در های  سخنرانیتقویم آموزشی وبیناری 

 عنوان ردیف
پژوهشگر ارائه 

 دهنده
 ماه

روز از 

 ماه
 پژوهشکده مرتبط ساعت

 پژوهشكده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری 0-0449 4 تیر ماه محمد علی شیری پاشی برگی محصوالت باغی محلول 1

 پژوهشكده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری 19-19449 4 تیر ماه هرمز عبادی راهكارهای کم آبیاری در باغهای مرکبات 2

 پژوهشكده پسته 0-0449 5 تیر ماه محمد عبدالهی جمع بندی تجارب کشاورزان در خصوص بیماری گموز پسته 3

بیماری های استفاده از قارچ های میكوريز آربوسكوالر برای کنترل  4

 درختان پسته

 پژوهشكده پسته 19-19449 5 تیر ماه امیرحسین محمدی

 پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری 0-0449 6 تیر ماه حسن حاج نجاری ارقام فوق زود رس و خیلی زود رس سیب  5

 پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری 19-19449 6 تیر ماه مسعود لطیفیان اصول کاربرد ارقام مقاوم در مديريت تلفیقی آفات باغی  6

 پژوهشكده گل و گیاهان زينتی 0-0449 7 تیر ماه حسین بیات توسپوويروس ها ، تهديدی برای توسعه گلو گیاهان زينتی در ايران 7

 پژوهشكده گل و گیاهان زينتی 19-19449 7 تیر ماه سحر میرزايی کاشت گل نرگس در اراضی شیب دار 8

 پژوهشكده مرکبات و میوه های نیمه گرمسیری 0-0449 11 تیر ماه بابک عدولی فروت های کیوی هرس فرم و باردهی در تاک 0

 سبزی و صیفیپژوهشكده  19-19449 11 تیر ماه علی فرهادی مبانی کشت نشاهای پیوندی سبزی های میوه ای 19

گرمسیری هایمیوهپژوهشكده خرما و  0-0449 12 تیر ماه ابراهیم سابكی معرفی ارقام تجاری انبه 11  

 پژوهشكده پسته 19-19449 12 تیر ماه حجت هاشمی نسب عوامل موثر برگرمازدگی  درختان پسته 12

 پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری 0-0449 13 تیر ماه حمید عبداللهی ارقام جديد متحمل به بیماری آتشک در گالبی 13

 پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری 19-19449 13 تیر ماه رحیم قره شیخ بیات جايگاه زردآلو در دنیا و ايران و آشنايی با ارقام زردآلو 14

استفاده انرژی مايكروويو در مرحله غیر فعال کردن آنزيم در فرايند  15

 تولید چای سبز

 پژوهشكده چای 0-0449 14 تیر ماه شیوا روفیگری حقیقت

شاهین جهانگیرزاده  گیاه دارويی رازکمعرفی  16

 خیاوی

 پژوهشكده چای 19-19449 14 تیر ماه

 پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری 19-19449 15 تیر ماه علی ايمانی آشنايی با پايه های بادام 17

 پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری 0-0449 29 تیر ماه مسعود لطیفیان توسعه کاربرد روشهای کنترل زيستی در مديريت تلفیقی آفات باغی  18

 پژوهشكده میوه های معتدله و سردسیری 19-19449 29 تیر ماه ولی اله رسولی هرس سبز در انگور 10

 های گرمسیریپژوهشكده خرما و میوه 0-0449 21 تیر ماه مجید امانی عارضه شكاف و ترک خوردگی میوه خرما 29

 گرمسیری هایمیوهپژوهشكده خرما و  19-19449 21 تیر ماه بابک مدنی ضايعات در محصوالت باغیروش های کاهش  21
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