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  tv.iate.ir                                       شبکه دانش کشاورزی در قاب استودیو کشاورز

 محل خدمت ساعت برگزاری
 پژوهشگرمروج ارشد/

 مدرسمحقق / 
 تاریخ عنوان/ موضوع

 06/11/99 کشاورزی در اشیاء اینترنت از استفاده عزیزی آذرخش خوزستان 9:00 – 9:40

 06/11/99 های خاکیاصول تغذیه در گلخانه باشیبابک خیام صفهانا 10:00 – 10:40

 06/11/99 ای درختان میوهآبیاری جویچه حیدر طائفه رضایی غربیآذربایجان 11:00 – 11:40

 06/11/99 ایهای آبیاری قطرهبرداری سیستمنگهداری و بهره علی قدمی فیروزآبادی همدان 12:00 – 12:40

 07/11/99 هاکشهای آب کشاورزی بر میزان کارایی آفتاهمیت برخی ویژگی سمیه اله ویسی دانهم 9:00 – 9:40

 07/11/99 مصرف کودهای حیوانی و شیمیایی در مرکبات جنوب جواد سرحدی جنوب کرمان 10:00 – 10:40

 07/11/99 ردو و مدیریت بیماری آنتراکنوز در باغات جدید االحداثمعرفی ارقام جدید گ رعنا دستجردی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 11:00 – 11:40

 07/11/99 های گوشتیهای غذایی اقتصادی با حداقل ذرت و کنجاله سویا در تغذیه جوجهاستفاده از جیره محمود صحرائی اردبیل 12:00 – 12:40

 13/11/99 ا بعد از رفع خطر یخبندان در مناطق سردمدیریت زراعت و افزایش تولید کلز صابر سیف امیری اردبیل 9:00 – 9:40

 13/11/99 مدیریت کنترل علف های هرز کلزا ناصر باقرانی خراسان رضوی 10:00 – 10:40

 13/11/99 مدیریت بهینه تغذیه مزارع کلزا احمد بایبوردی آذربایجان شرقی 11:00 – 11:40

 13/11/99 ها در کشاورزیکناع خشککاربرد انو حسین چاجی خراسان رضوی 12:00 – 12:40

 14/11/99 مدیریت زراعی گندم نان در مرحله داشت برای مناطق سرد احمدی عزت مسعود خراسان رضوی 9:00 – 9:40

 14/11/99 مدیریت کنترل علف های هرز گندم مهدی مین باشی گیاهپزشکی تحقیقات موسسه 10:00 – 10:40

 14/11/99 مدیریت بهینه تغذیه مزارع گندم آبی انیمهدی تهر خاک و آب تحقیقات موسسه 11:00 – 11:40

 14/11/99 مدیریت زنگ زرد گندم در ایران صفرعلی صفوی اردبیل 12:00 – 12:40

 20/11/99 مدیریت بره شیری  –مدیریت دام سبک  محمد نوروزی خراسان رضوی 9:00 – 9:40
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 20/11/99 غذیه گوسفند در دوران آبستنی و زایشمدیریت پرورش و ت نادر پاپی علوم دامیتحقیقات موسسه  10:00 – 10:40

 20/11/99 مدیریت آبیاری متناسب مراحل رشد ارقام گندم مناطق گرم و خشک منصور معیری دزفول 11:00 – 11:40

 20/11/99 زمستان در باغات خاک اصالحی عملیات مدیریت احمد اخیانی شاهرود 12:00 – 12:40

 21/11/99 های آبزیکاربردهای فناورانه جلبک ظیهمحمود حاف شیالت 9:00 – 9:40

 اکبر ابرغانی اردبیل 10:00 – 10:40
 جهت عشایری و روستایی مناطق در مرسوم خوراکی اقالم با شده باالنس هایجیره

 داشتی گوسفند و پرواری بره تغذیه
21/11/99 

 21/11/99 رطیو در گرمایی استرس اثرات حسینی سیدمجید خوزستان 11:00 – 11:40

 21/11/99 معرفی ارقام برنج متحمل به تنش خشکی لی اکبر عبادیع موسسه تحقیقات برنج  12:00 – 12:40

 27/11/99 نکات کاربردی در گرمایش در گلخانه محمدحسین سعیدی راد خراسان رضوی 9:00 – 9:40

 27/11/99 اهان دارویی و تولید عصاره و اسانس های طبیعیفرآوری بهداشتی گی افشارعینسودابه  خراسان رضوی 10:00 – 10:40

 27/11/99 اصول احداث سایبان در باغات برای کاهش مخاطرات و تنشهای محیطی راضیه محمودی شاهرود 11:00 – 11:40

 27/11/99 انباری محصوالت آفات مدیریت عارف معروف زنجان 12:00 – 12:40

 28/11/99 راهکارهای کنترل آسیت در جوجه های گوشتی با تاکید بر ترکیبات آنتی اکسیدانی تیمحمدحسین نعم زنجان 9:00 – 9:40

 28/11/99 اهمیت نخود در پایداری کشاورزی دیم همایون کانونی کردستان 10:00 – 10:40

 28/11/99 ی جدید آلو و گوجههامعرفی ارقام و ژنوتیپ الدین پیرخضریمحی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 11:00 – 11:40

 28/11/99 تربیت و هرس هلو و شلیل علی ایمانی پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 12:00 – 12:40

 04/12/99 زمینیورزی بین ردیفی در طول فصل رشد سیبتهیه زمین و خاک احمد حیدری همدان 9:00 – 9:40

 04/12/99 بخش اول –های کشاورزی محیطی در فعالیتمالحظات زیست بهمن یارقلی فنی و مهندسی تحقیقات موسسه 10:00 – 10:40

 04/12/99 بخش دوم –های کشاورزی محیطی در فعالیتمالحظات زیست بهمن یارقلی فنی و مهندسی تحقیقات موسسه 11:00 – 11:40

 04/12/99 زی بذر برای کاشتزمینی با تهیه و آماده ساافزایش عملکرد سیب داود حسن پناه اردبیل 12:00 – 12:40
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 05/12/99 کارآفرینی و کسب و کارهای نوین در بخش کشاورزی علی اسداله پورکوتنایی مازندران 9:00 – 9:40

 05/12/99 راهکارهای افزایش تولید ارقام گندم آبی در مناطق سردسیر شمال غرب کشور معرفت قاسمی اردبیل 10:00 – 10:40

 05/12/99 تب مالت -3های مشترک بین انسان و دام، آشنایی با بیماری مقامیسیدسهیل قائم آموزش و ترویجموسسه  11:00 – 11:40

 05/12/99 های مهم برنج در خزانه و زمین اصلیبیماری و کنترل معرفی هدی رستمیم معاونت مازندران -موسسه تحقیقات برنج  12:00 – 12:40

 11/12/99 آشنایی با پنبه و گیاهان لیفی خانواده مالواسه عارفی علی نادری تهران 9:00 – 9:40

 11/12/99 نکات کاربردی در بهره برداری و نگهداری قنوات اردالن ذوالفقاران خراسان رضوی 10:00 – 10:40

 11/12/99 بیماری شانکر پوستی درختان گردو حمید نامور حمزانلویی خراسان شمالی 11:00 – 11:40

 11/12/99 مدیریت آبیاری باغ های مرکبات در مناطق گرم محمد خرمیان دزفول 12:00 – 12:40

 12/12/99 ارقام مرکبات متحمل به گرما علیرضا شفیعی زرگر دزفول 9:00 – 9:40

 12/12/99 های کشت، تولید و نگهداری مارچوبه در اقلیم های مختلف ایرانتکنیک ناصر ظریفی نیا دزفول 10:00 – 10:40

 12/12/99 پیوند انگور علی دادار خراسان شمالی 11:00 – 11:40

 12/12/99 تولید پنیر سفید ایرانی در کارگاه های کوچک حسن رشیدی خراسان رضوی 12:00 – 12:40

 18/12/99 معرفی گیاه شورسیاه، گیاهی توانمند در تولید الکل اتانول )ضدعفونی کننده( داریوش قربانیان سمنان 9:00 – 9:40

 18/12/99 در شرایط شور راهکارهای افزایش کارایی مصرف کودهای نیتروژنی در مزارع گندم مهدی کریمی مرکز ملی تحقیقات شوری 10:00 – 10:40

 18/12/99 استفاده از تنظیم کننده های رشد برای افزایش عملکرد در شرایط شور هادی پیراسته انوشه مرکز ملی تحقیقات شوری 11:00 – 11:40

 18/12/99 آشنایی با سیستم های کشت توت فرنگی و تجارب سایر کشورها فرهاد کرمی کردستان 12:00 – 12:40

 19/12/99 مصرف بهینه کود نیتروژنی در گندم دیم محمدحسین سدری کردستان 9:00 – 9:40

 19/12/99 در انگور بهاره یسرما تیریمد بانه یحامد دولت کردستان 10:00 – 10:40

 19/12/99 هاهای کنترل آن در زنبورستانکنه آکاراپیس وودی و روش عطااله رحیمی کردستان 11:00 – 11:40

 19/12/99 کنترل آن تیریو مد وهیدرختان م ییایشانکر باکتر یماریب مجید الداغی مازندران 12:00 – 12:40
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 tv.iate.ir                                                                          آدرس دسترسی استودیو کشاورز:

 

 

 

 

 

 25/12/99 های آبخیزداری ایرانفرسایش خاک در پروژهاصول برآورد نرخ  سید علی اصغر هاشمی سمنان 9:00 – 9:40

 25/12/99 بیابانی و خشک مناطق آب تامین در گوراب سنتی یهساز نقش سلیمانی فریدون خوزستان 10:00 – 10:40

 25/12/99 های کشاورزی مناطق بیابانیارزیابی کیفیت خاک در عرصه کورش کمالی گیالن 11:00 – 11:40

 25/12/99 چالشها و راهبردها حفاظت از جنگلها و مراتع کشور محمد ابراهیم فرآشیانی جنگل و مرتع تحقیقات موسسه 12:00 – 12:40

 26/12/99 توسعه زراعت چوب با کاشت ارقام مقاوم به خشکی سید احسان ساداتی مازندران 9:00 – 9:40

 26/12/99 دورریز نبوده بلکه قابل استفاده است صید دورریز، نسبتورج ولی موسسه تحقیقات علوم شیالتی 10:00 – 10:40

 26/12/99 عوامل موثر بر کمیت و کیفیت روغن زیتون علی اصغر زینانلو پژوهشکده میوه های معتدله و سردسیری 11:00 – 11:40

 26/12/99 های نوین آبیاریاسیدشویی و فیلتراسیون در سامانه هادی افشار خراسان رضوی 12:00 – 12:40


