
 با سالم و احترام، 

ها مختلف کنگره، برنامه یهاهر چه بهتر بخش یاجرا یبرا ران،یا یکنگره علوم باغبان نیکنندگان در دوازدهمشرکت هیضمن تشکر از حضور کل 

و بتدریج تا روز برگزاری کنگره کامل خواهد  قرار داده شده است vru.ac.ir2021https://irhc./  به آدرس ینترنتیو اطالعات الزم در صفحه ا

 .است یضرورالزم و کنندگان شرکت یاز سو ریموارد ز تیرعا ،یتوجه به برگزاری کامل کنگره به صورت مجاز باشد. 

 افزارنرم ،یجلسات سخنران یبستر برگزار Adobe connect به آدرس  ینترنتیبه صفحه االزم،  یراهنمادریافت نصب و  یاست. برا

.vru.ac.ir/help2021https://irhc یید. مراجعه فرما 

 برای هماهنگی بیشترچند روز قبل از شروع کنگره ، رخانهیکه از طرف دب دندر نظر داشته باش گرامی سخنرانان محترم پانل و یاعضا 

 شد میبرطرف شود. سپاسگزار خواه یهای احتمالرادیابررسی شود  یمراحل ارائه سخنران یشیتا به طور آزما گرفته خواهد شدتماس 

 :در نظر داشته باشند دیکه سخنرانان محترم با ی. مواردانجام شودالزم  مساعدت رخانهیدب ندگانیکه با نما

 و محور تعیین شده یاز ساعت ارائه سخنران قیاطالع دق. 

 سخنرانی. مربوط به حضور در جلسه یافزارهانصب نرم 

 لیارسال فا pdf در سامانه کنگره و یا پوستر یپاور سخنران. 

 افزارتوسط نرم یضبط شده از سخنران لمیارسال ف Fast Stone افرارها به فرمت و یا دیگر نرمmp4. افزار نرمنصب  یبرا

 .دییمراجعه فرما vru.ac.ir/help2021https://irhc. آدرس و دریافت راهنمای ضبط 

  .ینترنتیبه صفحه ابارگذاری فیلم در سامانه کلود دانشگاه  یاهنمادریافت ر یبرابارگذاری فیلم ضبط شده در سامانه کلود 

نام فایل ارسالی حتما به صورت انگلیسی و شامل نام  .دییمراجعه فرما vru.ac.ir/help2021https://irhc.به آدرس 

 های ضبط شده به شرح زیر است:آدرس لینک ارسال فیلمخانوادگی سخنران باشد. 

 https://cloud.vru.ac.ir/s/CAWaQDgjMDKKcyy   افزایی و تولید محصوالت باغبانیمحور گیاه

 https://cloud.vru.ac.ir/s/w6bFLGqjREYFRs4   نژادی، کشت بافت و زیست فناوریمحور به

 https://cloud.vru.ac.ir/s/QfnC8gdxk9bptbW   محور فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

   7QDFT56rdxMQK7https://cloud.vru.ac.ir/s/Y   و غیر زیستیهای زیستی محور تنش

 https://cloud.vru.ac.ir/s/d5aQTGpJkDHs9cf  ایهای بدون خاک و تولیدات گلخانهمحور کشت

 https://cloud.vru.ac.ir/s/qXczX4c5soXwFXt   محور کاشت و فرآوری گیاهان دارویی

 https://cloud.vru.ac.ir/s/yiwbFJwrPbXkwfG  محور گیاهان زینتی، فضای سبز و طراحی منظر

 https://cloud.vru.ac.ir/s/RzXPRT55sB6wZkK    گیاهان یمحور تغذیه و آبیار

 

 شود.ی میسپاسگزار کنندگان محترمشرکتاز بذل توجه و اهتمام   شیشاپیپ

 .رانیا یکنگره علوم باغبان نیدوازدهم رخانهیدب
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