برنامه زمانبندی همایش ملی کشاورزی و سالمت
نوبت صبح
ردیف

عنوان

زمان

توضیحات

1

افتتاحیه

8:30 -9

قرائت قرآن ،سرود ملی ،کلیپ تصویری

2

سخنرانی رئیس همایش

9 -9:20

دکتر اصغر مکارم

3

سخنرانی رئیس دانشگاه جیرفت

9:20 -9:30

دکتر مرتضی مختاری

4

نماهنگ معرفی همایش

9:30 -9:40

کلیپ تصویری

5

سخنران ویژه

9:40 -10

دکتر احمد جنیدی جعفری (رئیس مرکز سالمت
محیط و کار وزارت بهداشت)

6

پانل ارائه مقاالت شفاهی -بخش اول

10 -11:10

-

7

ارائه مقاالت پوستر -بخش اول

11:10 -11:20

کلیپ تصویری

8

استراحت و نماز

11:30 -12:30

-

نوبت عصر
ردیف

عنوان

زمان

توضیحات

1

پانل ارائه مقاالت شفاهی -بخش دوم

12:30 -13:40

هیأت داوران

2

ارائه مقاالت پوستر -بخش دوم

13:40 -13:50

کلیپ تصویری

3

اختتامیه (دبیر علمی همایش)

13:50 -14

دکتر محمدرضا مددی

مقاالت شفاهی -بخش اول
ردیف

عنوان مقاله

زمان

ارائه دهنده

1

بررسی تولید بیوچار مهندسی شده از میوه سرو و اثر آن بر حذف
نیکل از محلولهای آبی؛ با رویکرد مدیریت پسماندهای کشاورزی

10 -10:10

محبوب صفاری

2

عوامل اجتماعی مؤثر بر کاربرد دانش بومی زنان روستایی در تولید
ارقام بومی سازگار با تغییرات اقلیمی

10:10 -10:20

فتانه حاجیلو

3

بررسی اثر بازدارندگی برخی اسانس های گیاهی بر رشد باکتری
 ،Xanthomonas Citri subsp Citriعامل بیماری شانکر
باکتریایی مرکبات

10:20 -10:30

سلمان امیری هنزایی

4

بررسی شیوع اختالالت اسکلتی عضالنی و ارزیابی ارگونومیکی در
کارگران باغهای پرتقال جیرفت

10:30 -10:40

ساناز شریف

5

مطالعه اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد گیاه سیب زمینی (مطالعه موردی:
مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری استان کرمان)

10:40 -10:50

فاطمه بیاتانی

6

کاربرد باکتریهای آنتاگونیست در مهار زیستی پژمردگی فوزاریومی
نخود و عدس با روش پرایمینگ بذور و مقایسه آن با کاربرد قارچکش
رورال تی

10:50-11

علی ویانی

مقاالت شفاهی -بخش دوم
ردیف

عنوان مقاله

زمان

ارائه دهنده

1

توسعه شیمی سبز در سنتز ترکیبات بیولوژیک ضد هلیکوباکترپیلوری
آمیدوآلکیل نفتول

12:30 -12:40

بهجت پور امیری

2

بررسی اثر ضد میکروبی اسانس پونه کوهی و کاکوتی بر باکتری های
دهان و دندان بیماران مراجعه کننده به کلنیک های دندانپزشکی
جیرفت

12:40 -12:50

فاطمه شهدادی

3

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر سالمت روان کشاورزان با
استفاده از مدل  AHP:مطالعه موردی جنوب استان کرمان

12:50 -13

جهانگیر سلیمانی دامنه

4

چالشهای محیط زیستی توسعه گردشگری روستایی در منطقه آزاد
ارس

13 -13:10

حسن علیپور

5

بررسی کارایی عصاره ناخالص آنزیمی استخراج شده از ریشه ترب
کوهی در حذف کاتکول

13:10 -13:20

سهیال امیری

6

ارزیابی خطر برخی فلزات سنگین جهت مصرف عضله ماهیان شانک زرد
باله ) ،(Acanthopagrus latusتیالپیا (Oreochromis
)niloticusو نیم منقار ماهی جهنده (Hemiramphus
)marginatusتاالب ناصری

13:20 -13:30

محمد والیت زاده

