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THÔNG BÁO

 Thông báo của Hội đồng chức

danh Giáo sư cơ sở

 Thông báo cắt điện ngày

11/11/2014

 Thông báo chào cờ tháng

11/2014

 Thông báo cắt điện ngày

22/10/2014

 Thông báo đề xuất nhiệm vụ

KHCN đón đầu năm 2016

 

  
Tin tức sự kiện

Sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên năm 2014 do Bộ

KH&CN phối hợp với UBND tỉnh Phú Yên tổ chức, diễn ra từ ngày 6/11 đến 7/11/2014. Tham dự sự kiện có hơn

300 đơn vị trong nước và quốc tế với hơn 200 công nghệ/thiết bị được giới thiệu thuộc các lĩnh vực như: công

nghệ sinh học, công nghệ bảo quản và chế biến sau thu hoạch, công nghệ vật liệu, công nghệ tiết kiệm năng

lượng, giống cây trồng, thuỷ sản...

Gian hàng trưng bày sản phẩm của Trường Đại học Nha Trang

Trường Đại học Nha Trang tham gia trình diễn 8 sản phẩm khoa học công nghệ gồm: Thiết bị điều chỉnh

môi trường ao nuôi thủy sản thâm canh; Hệ thống toilet bằng vật liệu Composite trang bị trên các tàu khách hoạt

động ven biển Việt Nam; Quy trình công nghệ chế tạo tàu hai thân (Catamaran) vỏ Composite phục vụ du lịch

biển; Áo giáp mềm chống đâm xuyên dùng cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự; Chế phẩm sinh học sử dụng để

nâng cao giá trị sử dụng của bã sắn trong chăn nuôi heo; Phụ gia thực phẩm cải tạo cấu trúc giò chả, chả cá và

xúc xích; Máy quét laser 3D dùng trong kỹ thuật ngược; Thuyền thúng không chìm bằng vật liệu Sandwich. Khu

trưng bày của Nhà trường thu hút sự quan tâm, thăm quan của nhiều lãnh đạo các địa phương, cơ quan, doanh

nghiệp.

Tham gia sự kiện Trình diễn và kết nối cung - cầu công nghệ khu vực Nam Trung Bộ
và Tây Nguyên năm 2014 

8 sản phẩm khoa học công nghệ của Nhà trường được trưng bày 

Trần Thị Hà Trang - Người duyệt: Vũ Xuân Quỳ
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Sản phẩm "Áo giáp mềm chống đâm xuyên dùng cho lực lượng bảo vệ an ninh trật tự"

Theo Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân, đây là cơ hội để các đơn vị trao đổi về cơ chế, chính sách trong

hoạt động ứng dụng, đổi mới và chuyển giao công nghệ; trình diễn, quảng bá và cung cấp nguồn cung cầu

công nghệ theo nhu cầu của các địa phương khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bên cạnh đó hỗ trợ cho sự

hợp tác giữa doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu, thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ, đưa

nhanh kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Bộ trưởng Nguyễn Quân và lãnh đạo tỉnh Phú Yên thăm gian hàng của Trường

Nguyễn Văn Hân

Các tin mới hơn

Các tin cũ hơn

 Khóa đào tạo về an toàn thực phẩm của MUTRAP tại Đại học Nha Trang

 Đại học Nha Trang giành 4/9 giải tại Hội nghị Khoa học trẻ thủy sản toàn quốc lần thứ V

 Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất nước mắm từ sò lông bằng enzyme protease thương mại

 Tập huấn “Phòng tránh và kiểm soát độc tố nấm mốc trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi”

 Hội nghị khoa học Vì sự phát triển bền vững nghề cá
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