در ایي شوبرُ هیخَاًین:


جلسبت ّن اًذیشی



ّوکبری اًجوي هرتعذاری بب داًشگبُ آزاد بَشْر



ابالغیِ ٍزارت علَم بِ داًشگبُّب برای عضَیت در
اًجوي ّب



عرح حصبر الکترًٍیک ٍ ببزدارًذُ (گریس)



فراخَاى ّوبیش بیي الوللی پژٍّشّبی کبربردی
در کشبٍرزی

هبٌّبهِ خبری الکترًٍیکی اًجوي هرتعذاری ایراى
جلسبت ّن اًذیشی

شوبرُ  –2شْریَر 33
هذیر هسئَل :دکتر مهدی بصیری
ٍیراستبر :مهندس مهدی معمری -مهندس معصومه
عباسی

برگساری پٌج دٍرُ جلسبت ّن اًذیشی تَسظ دفتر رٍابظ عوَهی ٍ اهَر بیي الولل سبزهبى
جٌگلْب ،هراتع ٍ آبخیسداری کشَر از خرداد هبُ تب هْر  .33در ایي جلسبت آقبی دکتر ارزاًی ٍ
خبًن هٌْذس هْذٍی بِ ًوبیٌذگی از اًجوي هرتعذاری ایراى حضَر داشتٌذ .هصَببت ًْبیی ایي
جلسبت در ارتببط بب اًجوي هرتعذاری عببرتٌذ از:

ًشبًی دبیرخبًِ:

-1

حوبیت دفتر رٍابظ عوَهی از چبپ ًشریِ هرتع ٍ خریذ ًشریِ تَسظ ایي دفتر؛

کرج -خیابان دانشکده -پردیس کشاورزی و منابع طبیعی
دانشگاه تهران -ساختمان مدیریت -طبقه سوم -صندوق
پستی13313-4134 :

-2

ّوکبری دٍ جبًب ِ اًجوي ٍ دفتر در برگساری ّوبیشْبی داًشجَیی ٍ هلی هرتع ٍ

تلفيً /وببر52312213113 :
ایویلmartanews@yahoo.com :

هرتعذاری ٍ
ّ -3وکبری اًجوي بب دفتر در تْیِ برًبهِ ّبی تلَیسیًَی در زهیٌِ هرتع.
از کلیه عالقهمىدان به همکاری در اوتشار خبروامه اوجمه مرتعداری
ایران دعًت میشًد وظرات ي خبرهای خًد را به ایمیل خبروامه
( )martanews@yahoo.comارسال ومایىد.

ّوکبری اًجوي هرتعذاری بب داًشگبُ آزاد

ابالغیِ ٍزارت علَم بِ داًشگبّْب برای عضَیت در اًجوي ّب

بَشْر برای ّوکبری در چبپ هجلِ ...
عبق ابالغیِ ٍزارت علَم بِ داًشگبّْب ،داًشجَیبى تحصیالت تکویلی ٍ اسبتیذ
تفبّنًبهِ فی هب بیي اًجوي هرتعذاری ایراى ٍ داًشگبُ آزاد

هحترم هیتَاًٌذ ّسیٌِ عضَیت خَد در اًجوي را از داًشگبُ هربَعِ دریبفت

اسالهی ٍاحذ بَشْر برای اداهِ ّوکبری در اًتشبر هجلِ «کبربرد

ًوبیٌذ.

سٌجش از دٍر ٍ  GISدر علَم هٌببع عبیعی» توذیذ شذ.

عرح حصبر الکترًٍیک ٍ ببزدارًذُ (گریس)
عرح حصبر الکتریکی ٍ ببزدارًذُ تَسظ شرکت ًَآٍراى سبس
فردا ٍ آقبیبى دکتر ارزاًی ٍ دکتر الیقی در ایستگبُ پژٍّشی
ٍ آهَزشی هرتع ٍ آبخیسداری داًشکذُ هٌببع عبیعی عبلقبى
اجرا شذ.

فراخَاى ّوبیش بیي الوللی پژٍّشّبی کبربردی در کشبٍرزی

