با سالم و احترام،
ضمن تشکر از حضور کلیه شرکتکنندگان در دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران ،برای اجرای هر چه بهتر بخشهای مختلف کنگره ،برنامهها
و اطالعات الزم در صفحه اینترنتی به آدرس  https://irhc2021.vru.ac.ir/قرار داده شده است و بتدریج تا روز برگزاری کنگره کامل خواهد
شد .با توجه به برگزاری کامل کنگره به صورت مجازی ،رعایت موارد زیر از سوی شرکتکنندگان الزم و ضروری است.


بستر برگزاری جلسات سخنرانی ،نرمافزار  Adobe connectاست .برای نصب و دریافت راهنمای الزم ،به صفحه اینترنتی به آدرس



 https://irhc2021.vru.ac.ir/helpمراجعه فرمایید.
اعضای محترم پانل و سخنرانان گرامی در نظر داشته باشند که از طرف دبیرخانه ،چند روز قبل از شروع کنگره برای هماهنگی بیشتر
تماس گرفته خواهد شد تا به طور آزمایشی مراحل ارائه سخنرانی بررسی شود ایرادهای احتمالی برطرف شود .سپاسگزار خواهیم شد
که با نمایندگان دبیرخانه مساعدت الزم انجام شود .مواردی که سخنرانان محترم باید در نظر داشته باشند:

 اطالع دقیق از ساعت ارائه سخنرانی و محور تعیین شده.
 نصب نرمافزارهای مربوط به حضور در جلسه سخنرانی.
 ارسال فایل  pdfپاور سخنرانی و یا پوستر در سامانه کنگره.
 ارسال فیلم ضبط شده از سخنرانی توسط نرمافزار  Fast Stoneو یا دیگر نرمافرارها به فرمت  .mp4برای نصب نرمافزار
و دریافت راهنمای ضبط آدرس  https://irhc2021.vru.ac.ir/helpمراجعه فرمایید.
 بارگذاری فیلم ضبط شده در سامانه کلود .برای دریافت راهنمای بارگذاری فیلم در سامانه کلود دانشگاه به صفحه اینترنتی
به آدرس  https://irhc2021.vru.ac.ir/helpمراجعه فرمایید .نام فایل ارسالی حتما به صورت انگلیسی و شامل نام
خانوادگی سخنران باشد .آدرس لینک ارسال فیلمهای ضبط شده به شرح زیر است:
محور گیاهافزایی و تولید محصوالت باغبانی

https://cloud.vru.ac.ir/s/CAWaQDgjMDKKcyy

محور بهنژادی ،کشت بافت و زیست فناوری

https://cloud.vru.ac.ir/s/w6bFLGqjREYFRs4

محور فیزیولوژی و فناوری پس از برداشت

https://cloud.vru.ac.ir/s/QfnC8gdxk9bptbW

محور تنشهای زیستی و غیر زیستی

https://cloud.vru.ac.ir/s/Y7rdxMQK56QDFT7

محور کشتهای بدون خاک و تولیدات گلخانهای

https://cloud.vru.ac.ir/s/d5aQTGpJkDHs9cf

محور کاشت و فرآوری گیاهان دارویی

https://cloud.vru.ac.ir/s/qXczX4c5soXwFXt

محور گیاهان زینتی ،فضای سبز و طراحی منظر

https://cloud.vru.ac.ir/s/yiwbFJwrPbXkwfG

محور تغذیه و آبیاری گیاهان

https://cloud.vru.ac.ir/s/RzXPRT55sB6wZkK

پیشاپیش از بذل توجه و اهتمام شرکتکنندگان محترم سپاسگزاری میشود.
دبیرخانه دوازدهمین کنگره علوم باغبانی ایران.

