
 اولین دوره تابستانه مهارتی گیاهان داروئی

 

برگزاری زمان  نحوه برگزاری 
 مدت دوره

 )ساعت(

 هزینه ثبت نام

 )ریال(
 عنوان کارگاه ارائه دهنده

کد 

 دوره

 9شهریور ساعت  20

13الی   
000/500/2 8 غیرحضوری یفرزاد هاشم دیدکتر س   1 طرح کسب و کار ای B.P نیو تدو هیته 

تیر ماه ساعت  92

18الی 14  
000/500/1 6-4 غیرحضوری یدکتر فروزان بروجن  اشتباه رایج در تنظیم قراردادها 30   2 

000/500/1 6-4 غیرحضوری اواخر تیر تا شهریور ییدارو اهانیکشت و پرورش گ دکتر محمد مقدم   3 

 اواسط مرداد

تئوری غیر 

و  غیرحضوری

عملی 

آزمایشگاهی یا 

مزرعه ای 

 )اختیاری( 

یربلوطیپ یقاسم عبداهللدکتر 2/000/000 8  
 کیاسانس و کشت ارگان یمیتوشیف

ییدارو اهانیگ  
4 

 1/500/000 6-4 غیرحضوری اواخر تیر ماه
  یدکتر محمد صبر

 مهندس بهنگار
یدر کشاورز یکاربردهای هوش مصنوع  5 

13الی  9تیر  14  

13 الی 9تیر  15  
 2/500/000 8 غیرحضوری

یربلوطیپ یقاسمعبداهلل دکتر   

شاد  یدکتر مصلح   

 یو غذاها ییدارو اهانیگ یفرآور

 فراسودمند
6 

 3/500/000 16 غیرحضوری مرداد ماه

یمراد دیدکتر ام  

  ییرزایم هیفقرضا دکتر  

یربلوطیپیقاسم عبداهللدکتر   

یالملل نیدر مجالت معتبر ب یسیمقاله نو  7 

 1/500/000 6-4 غیرحضوری مرداد ماه
بم زاده زهرا دکتر  

یحامدبهزاد دکتر    

 یعصاره و اسانس ها یکروبیاثرات ضدم

و معطر ییدارو اهانیگ  
8 

 1/500/000 4 غیرحضوری تیر ماه
فیشر یاحمدمحمود دکتر   

یدالهیعباس دکتر   

ستارتاپ ها، شتاب دهنده ها و دانش ا

و معطر ییدارو اهانیگ یها انیبن  
9 

یمحسنمحسن دکتر  1/000/000 4 غیرحضوری تیر ماه  
شناخت واحدها، هسته ها، مراکز رشد و 

یعلم و فناور یپارک ها  
10 

 9مرداد ساعت  4

13الی   

تئوری غیر 

غیرحضوری و 

عملی 

آزمایشگاهی یا 

مزرعه ای 

 )اختیاری(

6 1/500/000 
  یمظفرحمید دکتر 

رجب زادهفائزه دکتر   

در کاشت، داشت و  دیجد یها یفناور

و معطر ییدارو اهانیبرداشت گ  
11 

یثانبهزاد دکتر  1/000/000 6-4 غیرحضوری مرداد یا شهریور  
 اهانیهرز گ یها و علفها یماریآفات، ب

و معطر ییدارو  
12 

یمیدکتر تورج رح 1/500/000 6-4 غیرحضوری مرداد   
 اهانیو اصالح نباتات گ یوتکنولوژیب

و معطر ییدارو  
13 
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 1/500/000 6-4 غیرحضوری تیر 
  یمیدکتر تورج رح

یربلوطیپ یقاسم عبداهللدکتر  

 و ییدارو اهانیو استاندارد گ دیبریبذور ه

 معطر
14 

تیر ماه ساعت  25

14الی  10  

مرداد ماه ساعت  2

13الی  9  

تئوری غیر 

غیرحضوری و 

عملی 

آزمایشگاهی یا 

مزرعه ای 

 )اختیاری(

4-6 2/500/000 
  یمانیسل رایدکتر حم

یپورمظاهرهلن دکتر   
و معطر ییدارو اهانیکشت بافت گ  15 

یمحسنمحسن دکتر  2/000/000 6-4 غیرحضوری تیر یا مرداد  بر رمز ارزها یمقدمه ا   16 

 1/500/000 6-4 غیرحضوری تیر یا مرداد 
  کبختیدکتر ن

یمیابراهحسین دکتر    

 مید دیآب در تولاستفاده از منابع محدود 

و معطر ییدارو اهانیگ  
17 

 دکتر زهرا خلج 1/500/000 6-4 غیرحضوری تیر 
 اهانیگ یدر فرآور یکاربرد نانوفناور

و معطر ییدارو  
18 

 مرداد یا شهریور 

تئوری غیر 

غیرحضوری و 

عملی 

آزمایشگاهی یا 

مزرعه ای 

 )اختیاری(

6-8 2/500/000 
  یربلوطیپ یقاسم عبداهلل دکتر

یحامدبهزاددکتر   

و  ییدارو اهانیگ یریعصاره و اسانس گ

 معطر
19 

اواسط مرداد تا 

 شهریور

تئوری غیر 

غیرحضوری و 

عملی 

آزمایشگاهی یا 

مزرعه ای 

 )اختیاری(

یشچیدکتر کر 2/000/000 4-6  
 یو نگهدار یوانیمدل ح قاتیحقت

یشگاهیازما واناتیح  
20 

اواسط تیر تا پایان 

 تیر
یپاک نژاد منصوره دکتر 1/000/000 4 غیرحضوری  

و کاربرد آن در  یکد اخالق و اخالق پزشک

ییدارو اهانیگ قاتیتحق  
21 

12الی  8مرداد  31  1/500/000 6-4 غیرحضوری 
  میمستقتکتم دکتر 

یخانمحمد رضا دکتر   

و  ییغذا عیدر صنا ییدارو اهانیکاربرد گ

ییبهداشت مواد غذا  
22 

14الی  10تیر  11  

14الی  10تیر  14  
 1/500/000 6-4 غیرحضوری

شاد  یدکتر مصلح  

فر یصالح ایدکتر مان  

و  یاهیو گ یعیطب یها دانیاکس یآنت

ییغذا عیکاربرد آنها در صنا  
23 

اواسط تیر تا اواخر 

 مرداد

تئوری غیر 

غیرحضوری و 

عملی 

آزمایشگاهی یا 

مزرعه ای 

 )اختیاری(

8 2/500/000 
بم زاده زهرا دکتر   

ییمصطفاسید علی دکتر   
 PCR 24 ی کاربرد عمل

ییرزایدکتر مهتا م 1/500/000 6-4 غیرحضوری  یالملل نیب ینحوه اخذ گرانت ها   25 
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 درصد تخفیف لحاظ  20درصد و سایر دانشجویان  35شهرقدس  برای دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی

 خواهد شد.

  شود.درصد تخفیف می 30هر شرکت کننده در صورتی که در سه کارگاه ثبت نام کند مشمول 

  درصد تخفیف خواهد شد. 50کارگاه مشمول  5متقاضی 

  درصد تخفیف  50مشمول  نفر را برای هر دوره معرفی و ثبت نام انجام دهد 5در صورتی که هر داوطلب

  .درصد تخفیف خواهد شد 100نفر را ثبت نام کند مشمول  10و اگر 

 

 تماس حاصل فرمائید. 09104960757یا شماره واتساپ  09122231253جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره 

نام مرکز تحقیقات گیاهان به 081800000026بانک صادرات و شماره شناسه  0115860705002شماره حساب جهت واریز شهریه: 

 داروئی

 واتساپ نمائید. 09104960757لطفا پس از واریز هزینه کپی فیش واریزی به همراه نام و نام خانوادگی و کد دوره را به شماره 

 14مرداد ساعت  5

18الی   
 دکتر سادات پور رایگان 6-4 غیرحضوری

 ینظام موضوعات برا تیو مز شیطرح پا

نامه ها و رساله ها انیپا  
26 

تیر تا اواخر اواسط 

 مرداد
تبار انیدکتر ترک 1/000/000 6-4 غیرحضوری  

و  یسیو رزومه نو یمنابع علم یجستجو

رزومه یارتقا  
27 

ییدکتر اقابابا 1/500/000 6-4 غیرحضوری اواسط تیر تا مرداد  
و  یدر داروساز یمیش ینقش مهندس

یاهیبا منشأ گ یبهداشت یشیآرا  
28 

اواسط تیر تا اواسط 

 مرداد
جمزاد نایو م بایدکتر ز 1/500/000 6-4 غیرحضوری  

 ییدارو اهانیگ یمیتوشیو ف یشناس اهیگ

 و معطر
29 

اواخر تیر تا اواخر 

 مرداد
یریدکتر خب 1/500/000 6-4 غیرحضوری  

 دیدر کارخانجات تول یتکنولوژ تیریمد

و نقش یاهیگ یداروها  ISO  ها در

ییدارو اهانیصادرات گ  

30 

اواسط اواخر تیر تا 

 مرداد
 1/500/000 6-4 غیرحضوری

  یبهرام دهیدکتر سپ

دکتر هماپور   

و معطر و  ییدارو اهانیگ یسته بندب

یعیطب یهافرآورده  
31 

اواخر تیر تا اواسط 

 مرداد
یگروه علوم دام یاعضا 1/500/000 6-4 غیرحضوری  

دام،  ییغذا میدر رژ ییدارو اهانیکاربرد گ

التیو ش وریط  
32 

شهریور مرداد یا یشاهسون دایلدکتر  1/000/000 6-4 غیرحضوری   
و  ییدارو اهانیگ گاهیو جا یخوار اهیگ

مناسب یا هیتغذ میرژ کیدر  یا هیادو  
33 

 3/000/000 12-8 غیرحضوری مرداد یا شهریور
  یدکتر الهام اختر

یگیدکتر احمدب  
یو طب سنت یمزاج شناس  34 

مرداد تا تیر واسطا

  
اقابابایی دکتر 1/500/000 6-4 غیرحضوری  

 و داروسازی در شیمی مهندسی نقش

گیاهی منشأ با بهداشتی آرایشی  
35 


