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عٌَاى

پَػٌش
:

هشین خذاهی ببفقی

پشداصؽ هیکشٍبی ضبیعبت غزایی آلی بشای تَلیذ آًضینّب

2

ػبًبص طببطببیی

هشٍسی بش پالػتیک ّبی تجضیِ پزیش

:

ساضیِ یضداًی

تَلیذ ٍاکؼي ّپبتیت  Bبِ صَست پشٍتئیي ًَتشکیب بِ

4

هحبَبِ یبسهٌذ

:

فشحٌبص عطبئی

6

فشحٌبص عطبئی

7

فشحٌبص عطبئی

هکبًیؼن فیضیَلَطیکی یبئؼگی دس هشداى

8

ّلیب فتح پَس

ًبًَتکٌَلَطی دس داسٍػبصی ٍ هٌْذػی ببفت

9

صّشا سًجبش

بشسػی طًتیکی ببلیٌی بیوبساى اٍتیؼن

:8

طَبی صبدقی

بیَلَهیٌؼبًغ ٍ کبسبشد آى دس صیؼت فٌبٍسی

::

سضَاى هفیذی

تبثیش هیذاى ّبی هغٌبطیؼی بب قذست ببال سٍی ػبختبس ػلَل

ٍػیلۀ فبسهیٌگ دس گیبّبى
ّذایت ػفش َّایی ٍ هؼبئل هشبَط بِ قلب ٍ عشٍق :آیب
آػوبى هحذٍد اػت؟
هکبًیؼن هَلکَلی گببب بِ عٌَاى یک ًَسٍتشاًؼیوتش هْبسی ٍ
گیشًذُ ّبی آى
ببفت چشبی بِ عٌَاى یک هٌبع غذد دسٍى سیض ٍ تبثیشات
َّسهًَْبی آصاد ؿذُ اص آى

ّبی گیبّی

:2

ػبسا ػپْشی ساد

دسد ٍ تؼکیي دسد

::

ًؼشیي الؼبدات ػیذ قلعِ جَصاًی

ؿشبت کبهب.جب :اکؼیش جَاًی

:4

ساضیِ یضداًی

اًَاع بیَػَسفکتبًت ّبی تَلیذ ؿذُ تَػط هیکشٍاسگبًیؼن

::

ػوبًِ اػوبعیلی

:6

سضَاى افتخبسی

:7

ػبیِ جوذی

:8

الدى سحین صادُ تشابی

:9

ػوبًِ ػبلوی

هضایبی کَدّبی صیؼتی ٍ اػتفبدُ اص آى دس کـبٍسصی

28

ػوبًِ ػبلوی

خویشدًذاى ّبی گیبّی ٍ تبثیش آًْب بش ببکتشی ّبی َّاصی ٍ

2:

عبطفِ ػعیذی

اػتفبدُ اص کَدّبی هیکشٍبی دس کـبٍسصی

22

ًؼشیي الؼبدات ػیذقلعِ جَصداًی

ؿشبت کبهبَجب :اکؼیش جَاًی

2:

الٌبص قذیشی

هشٍسی بش ًتبیج فیتَؿیویبیی گیبُ خبسخؼک ( Tribulus

24

الْبم قشیشًٍذ اػکٌذسی

هشٍسی بش بیَفیلن ّبی هیکشٍبی

2:

ّبًیِ ًَسٍصی اصفْبًی

کبسبشدّبی بیَتکٌَلَطیکی کـتّبی تَأم هیکشٍبی دس

دس تجضیۀ ّیذسٍکشبي ّبی ًفتی
اػتفبدُ اص ًبًَ رسات دس تـخیص ٍ دسهبى ػشطبى ػیٌِ
هشٍسی بش
هشٍسی بش بیوبسی کشٍهَبالػتَهبیکَصیغ

ادامه پوستز
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بشسػی اثشات ضذ قبسچی دٍد ػشگیي االغ هبدُ بش کبًذیذا
آلبیکٌغ جذا ؿذُ اص بیوبس هبتال بِ ٍاطیٌیت دس ؿشایط In
vitro
تبثیش حـشُ کؾ هیکشٍبی  Bacillus thuringiensisبش

هیٌَص بشگ هشکببت ( )Citrus leaf miner

بی َّاصی اختیبسی دّبى

)terrestris

صیؼت پبالیی صًَبیَتیکّب
26

اػوبء دسٍیـی

:

27

صگیل تٌبػلی ٍ ساُ ّبی اًتقبل آى
هطبلعِ هشٍسی بش استببط سطین غزایی ٍ ػشطبى ػیٌِ

28

هشین الِ دادیبى

هطبلعِ هشٍسی بش استببط سطین غزایی ٍ ػشطبى ػیٌِ

29

ػبسا تشابی

پشٍتئیي گالیکیـي ) ٍ (AGEsآػیب ببفتی ًبؿی اص آى ّب

:8

ًؼتشى تبجیکی ًظاد

تشکیببت گیبُ سیَاع ٍ اثش اى بش آًضیوْبی کبذی ٍ بیلی

::

ًیلَفش تشک صادُ

سٍبیي ست ّبی تیوبس ؿذُ بب ًیکل
تبثیش گشاًؾ هبُ بش حیبت صهیي

:2

ساضیِ هبهَسیبى

فَایذ ًیؾ صًبَس بش دسهبى بیوبسی ّب

::

حویذُ هضببى پَس

بشسػی سفتبسّبی جبّالًِ جَاهع بـشی
(هطبلعِ ی هَسدی جبّلیت دسقشآى کشین)

توجه  :نحوه تهیه پوستز مماله و فایل نمونه آن در سایت دانشگاه(لسمت امور
علمی پژوهشی – لسمت همایش ها-همایش های هفته پژوهش -فزمت پوستز)
ارائه شذه است.

السم است دانشجویان در سمان ارائه مماالت به صورت پوستز ،پوستز
خود را در محل های مشخص شذه طبك شماره جذول فوق نصب و در
محل حضور داشته باشنذ.

