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 ۱۳۹۹ ماهاسفند  ۱۳،  صبح -چهارشنبه                       

 زمان 

 افتتاحیهمراسم 

 A سالن سخنرانی 

 ۸:۰۵-۸:۰۰ پخش سرود جمهوری اسالمی ایران قرآن و  تالوت

 ۸:۱۵-۸:۰۵ دکتر  حمید نادگران  دانشگاه شیراز رئیس 

 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 
 ۸:۲۵-۸:۱۵ منصور غالمیدکتر 

 ۸:۳۵-۸:۲۵  رحیمی غالمحسین دکتر علوم، تحقیقات و فناوریوزارت  معاون پژوهش و فناوری

معاون نوآوری و تجاری سازی فناوری معاونت علمی و فناوری 

 ریاست جمهوری
 ۸:۴۵-۸:۳۵ دکتر پیمان صالحی

 ۸:۵۰-۸:۴۵ کتر سید مجتبی زبرجدد معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شیراز 

 ۹.۰۰-۸:۵۰    تقدیر و بزرگداشت  خدمات ماندگار پیشکسوتان حوزه آزمایشگاهی 
 

 زمان  سخنران  عنوان سخنرانی  دانشگاه/موسسه/شرکت 

 سخنرانیسالن 

A  

 ۹:۲۰-۹.۰۰ موحدی-موسویدکتر علی اکبر  علمی و غرور ملی نقش ابزار دقیق پیشرفته در توسعه  تهراندانشگاه 

 رازیدانشگاه ش
  یبردا ری کانفوکال جهت تصو یها کروسکوپیدر م یو محور  یعرض کیقدرت تفک  شیافزا

 ی بعد   ۳و  یبعد  ۲
 ۹:۴۰-۹:۲۰ دکتر حمید نادگران 

 ۱۰.۰۰-۹:۴۰ دکتر آشیتاش کومار  های نامحلول  حالت جامد برای بیومولکول  NMR هند -بمبئیانستیتوی فناوری 

 ۱۰:۲۰-۱۰.۰۰ دکتر زهره عظیمی فر  زندگی در عصر هوش مصنوعی اشیاء  رازیدانشگاه ش

 ۱۰:۴۰-۱۰:۲۰ دکتر محمد حسین رسولی فرد  بررسی نقش آزمایشگاه های مرکزی در ارتقاء علمی دانشگاهی دانشگاه زنجان

 ۱۱.۰۰-۱۰:۴۰ ی نمایشگاهی پوسترها و غرفه ها بازدید از سالن  استراحت و  
 

 ۱۳۹۹ماه  اسفند ۱۳، صبح  -چهارشنبه               

 زمان سخنران عنوان سخنرانی  دانشگاه/موسسه/شرکت 

 دومبخش 

  سخنرانیسالن 
A 

 ۱۱:۲۰-۱۱.۰۰ دکتر پرویز نوروزی  یمیالکتروش یدر توسعه روش ها ی و فرکانس یزمان زیکاربرد آنال دانشگاه تهران

 ۱۱:۴۰-۱۱:۲۰ دکتر محمد رضا طرقی نژاد  ی کروسکوپیو م یبافت ماکروسکوپ یریاندازه گ یروش ها اصفهان  یدانشگاه صنعت

 ۱۲.۰۰-۱۱:۴۰ دکتر هدایت اهلل قورچیان حلقه چرخان   ریبر روش تکث یفوق حساس مبتن یحسگر ها ستیز دانشگاه تهران

 شرکت آریا الکترون اپتیک
در    یها و مالحظات جد  یاکسسور ژهی و یکاربردها ،یروبش یالکترون یها سکوپوکریم

 دیهنگام خر 
 ۱۲:۲۰-۱۲.۰۰ مهندس بهروز خطیبی 

 ۴۰-۱۲-۱۲:۲۰ ی نمایشگاهی غرفه ها و   پوسترها  سالن  بازدید از 
 

 ۱۴.۰۰-۱۲:۴۰ استراحت 
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 ۱۳۹۹ماه  اسفند  ۱۳،  بعد از ظهر  -چهارشنبه 

 زمان سخنران عنوان سخنرانی  دانشگاه/موسسه/شرکت 

 سومبخش 

 A سخنرانی سالن

 ۱۴:۲۰-۱۴.۰ یرضائ یبیحب دکتر مهران ماده در شاخص نانو یسنجش و دست کار ،یبردار  ری:  تصویاتم یروین کروسکوپیم دانشگاه تهران

 ۱۴:۴۰-۱۴:۲۰ دکتر احمد آقایی  آزمایشگاه های پژوهشی رویکردهای نوین در مدیریت  دانشگاه مراغه 

 ۱۵:۰۰-۱۴:۴۰ دکتر مهدی زارعی ی دروژئولوژیدر مطالعات ه یونی یکاربرد کروماتوگراف دانشگاه شیراز

 ۱۵:۲۰-۱۵:۰۰ مهندس حمید حکمتی   ی آنهاها یاکسسورمعرفی انواع اسپکتروسکوپی های جرمی و  مبنا طیف شرکت 

 
دانشگاه کشاورزی و منابع  

 طبیعی ساری

فعال  ستیز یدهایپپت یتوال نیی و تع یبررس یبرا MALDI TOF/TOFبر  یمبتن کرد یرو

 کوچک
 ۱۵:۴۰-۱۵:۲۰ دکتر بهزاد شاهین 

 ۱۶:۰۰-۱۵:۴۰ رفعت ماه رایدکتر الم ع ینمونه در فاز ما یالکترون کروسکوپیم یو چالش ها  شرفتیپ ت،یاهم دانشگاه شیراز

  

 سومبخش 

 B  سخنرانی سالن

 ۱۴:۲۰-۱۴.۰ صباغ زاده حانهیدکتر ر ی ستیآن در علوم ز یو کاربردها یتومتریفلوس ی سبزوار میدانشگاه حک 

 ۱۴:۴۰-۱۴:۲۰ ی نهاوند  یمحمود رضا یدکتر عل نور روز  یساز هیبه منظور شب LED یها هیاول بیاستفاده از ترک پژوهشگاه رنگ 

 دانشگاه شیراز
  گنالیس شیبه منظور افزا کیپالسمون یمواد با استفاده از نانو ساختارها یسطح زیآنال

 رامان 
 ۱۵:۰۰-۱۴:۴۰ امین صفایی

 ۱۵:۲۰-۱۵:۰۰ ی عودباش د یامدکتر    یخیو تار یباستان ی( در مطالعه آثار فلزSEM) یروبش یالکترون یکروسکوپیکاربرد م دانشگاه هنر اصفهان 

 کرمانشاه یدانشگاه علوم پزشک 
  ن یبر اصول کار و آخر یکانترها(؛ مرور)سل یخون یهاهای خودکار شمارش سلولدستگاه

 دستاوردها 
 ۱۵:۴۰-۱۵:۲۰ دکتر علی ملکی 

 باهنر کرمان  دیدانشگاه شه
بر   فسفاتیترنیآدنوز زانیزنده به روش سنجش م یهاسمیکروارگانیم یتعداد کل نییتع

 سانسینیولومیواکنش با یهیپا
 ۱۶:۰۰-۱۵:۴۰ باقری  دکتر محبوبه
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 نشست ساالنه مد یران عضو شاعا

 ۱۳۹۹ماه اسفند  ۱۴، صبح  -پنجشنبه

  ۹.۰۰-۸:۳۰ بازدید از سالن پوسترها و غرفه ها 

 زمان سخنران عنوان سخنرانی  دانشگاه/موسسه/شرکت 

  به میزبانی نشست 

   شاعا
 سالن نشست 

 ۹:۱۰-۹.۰۰ دکتر عبدالساده نیسی  عتف مدیرکل پشتیبانی امور پژوهشی وزارت 

 ۹:۳۰-۹:۱۰ مهندس مرتضی رهنما  نحوه تایید صالحیت آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد  مدیر کل اداره استاندارد استان فارس

 جزییات  برنامه بزودی اعالم خواهد شد.  

و     زات ی تجه   حوزه کارشناسان و   ران ی مد 

و مدیران    وزارت عتف    ی بان ی پشت 

 آزمایشگاههای مرکزی 

۹:۳۰-۱۰:۳۰ 

 رییس انجمن تحقیقات آزمایشگاهی ایران  
انجمن تحقیقات آزمایشگاهی  فعالیت ها و برنامه های معرفی 

 ایران 
 ۱۰:۴۰-۱۰:۳۰ دکتر احمد آقایی 

به میزبانی   نشست 

انجمن تحقیقات  

 آزمایشگاهی ایران  
 سالن نشست 

 دکتر محمد حسین رسولی فرد 

 )دانشگاه رنجان( 

و   یمن ینظام بهداشت، ا ییدستورالعمل اجرا یاجرا یچالش ها

 کشور یدانشگاه ها یها  شگاهی در آزما(HSE) ستیز طیمح

 
  ی شگاه ی زما آ   قات ی انجمن تحق   ی اعضا 

 ران یا 

  

فرصت ها و چالش ها در  عنوان کلی: 

 یدانشگاهامستمر   زیبرنامه تجه

 کشور

 

 

۱۰:۴۰-۱۲.۰۰ 

 دکتر مهدی مسعودی 

 )دانشگاه هرمزگان( 

 ی شگاهیآزما زاتیتجه نانسیو فا د ی روند خر

 

 دکتر مهری حمیدی 

 )دانشگاه شهیدی بهشتی(
 یشگاهیآزما زاتیتجه یو نگهدار  ر یو تعن یبانیپشت یچالش ها

 ی واردات

 فرهنگ پژوه  فرهاد دکتر

  )دانشگاه ارومیه(

در سطح    دهیو آموزش د  یتخصص یکمبود منابع انسان یچالش ها

 زاتیرکود تجه یکی از عوامل مهمکشور   یها  شگاهیآزما

 شرفتهیپ یشگاهیآزما

 
اهدای جوایر به پوستر و سخنران   -کنفرانس ملی تجهیزات و فناوری های آزمایشگاهی دومین  تعیین میزبان

 بیانیه پایانی. قرائتبرتر کنفرانس و 
۱۲:۱۲:۲۰ 

 


