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Trang chủ

Giới thiệu

Công tác đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hợp tác trong và ngoài
nước

Tài nguyên điện tử

Học bổng-Việc làm

Quy trình công việc

Đổi mới PPGD&Đánh giá

Các biểu mẫu

Liên hệ

Hội thảo KH&CN Chế biến
Thủy sản lần 1

 

 

Liên kết

Bộ môn của khoa

Công nghệ chế biến

Công nghệ sau thu hoạch

Công nghệ thực phẩm

Bộ môn Hóa

Đảm bảo chất lượng và an
toàn thực phẩm

                                                                             

          

 

 

 

HỘI THẢO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN
THỦY SẢN LẦN 1

 
Hội thảo Khoa học và Công nghệ Chế biến Thủy sản lần thứ nhất “Gắn kết
giữa nhà nghiên cứu và nhà sản xuất” do Khoa Chế biến Trường Đại học
Nha Trang phối hợp với Chương trình đào tạo Thủy sản của Trường Đại học
Liên Hiệp Quốc (UNU) - Iceland tổ chức.
Thời gian: Bắt đầu: 8 giờ ngày 23/9/2010, kết thúc: 17 giờ ngày 24/9/2010
Địa điểm: Phòng Hội thảo – Thư viện Trường Đại học Nha Trang

Số 02 Nguyễn Đình Chiểu - TP. Nha Trang - Khánh Hòa

I.         Mục đích:
-  Giao lưu, trao đổi giữa các nhà Khoa học của các Trường Đại học, Viện
nghiên cứu trong nước, Iceland, Trung Quốc, Sri Lanka với các nhà Chế biến
Thủy sản VN.

- Rút ngắn khoảng cách giữa các nhà nghiên cứu và các nhà sản xuất, tìm cơ
hội hợp tác, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phục vụ cho thực tiễn sản xuất.

II.      Đối tượng tham dự:
- Các nhà sản xuất của doanh nghiệp Chế biến thủy sản Việt Nam.
- Các nhà khoa học, giảng viên của các Trường Đại học, Viện nghiên cứu.
- Các nhà khoa học và cán bộ quản lý trong nước, Iceland, Trung Quốc, Sri
Lanka do chương trình đào tạo Thủy sản của Trường Đại  học Liên Hợp
Quốc, Iceland cử đến.

III.   Nội dung:
Hội thảo sẽ lắng nghe và thảo luận về các chủ đề:
1.   Công nghệ sau thu hoạch
2.   Công nghệ chế biến Thủy sản
3.   Quản lý chất lượng và an toàn thực phẩm
4.   Phát triển sản phẩm
5.   Hợp chất có hoạt tính sinh học từ sinh vật biển
6.   Xử lý môi trường và tận dụng phế liệu từ Chế biến Thủy sản
7.   Những vấn đề khoa học và công nghệ các nhà Chế biến Thủy sản quan

tâm

IV.    Ngôn ngữ sử dụng tại hội thảo:
Tiếng Việt và tiếng Anh
Báo cáo bằng tiếng Anh sẽ được ban tổ chức dịch sang tiếng Việt.
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V.       Yêu cầu và thể lệ gửi bài báo cáo:
Tác giả có thể lựa chọn một trong hai cách trình bày tại hội thảo:

1. Bài diễn thuyết: Mỗi báo cáo trình bày không quá 20 phút, trong đó phần
trình bày 10¸12 phút và thảo luận 8¸10 phút.

+ Bài báo cáo tóm tắt: Xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức trước ngày
31/8/2010. Bài được biên soạn bằng Microsoft Word, trình bày theo quy
định tại phụ lục 1. Bài sẽ được in và phát tại Hội thảo.

+ Bài báo cáo đầy đủ: Tác giả gửi cho Ban tổ chức khi đến tham gia Hội
thảo. Bài được biên soạn bằng Microsoft Word, trình bày theo quy định
tại phụ lục 2. Bài sẽ được phản biện và tuyển chọn đăng trên tạp chí
Khoa Học Công Nghệ Thủy Sản của Trường Đại học Nha Trang số đặc
biệt.

+ Bài thuyết trình tại hội thảo: Tác giả trình bày bằng Microsoft PowerPoint.
2. Poster: Tác giả tự chuẩn bị, trình bày theo quy định tại phụ lục 3. Tất cả
Poster được trưng bày và thảo luận tại Hội Thảo trong 2 giờ.

Lưu ý: Nếu làbài dưới dạng tổng quan hoặc trao đổi ý kiến thì:
- Bài báo cáo tóm tắt: tác giả có thể trình bày theo cách riêng của mình trên

01 trang giấy A4.
- Bài báo cáo đầy đủ: trình bày theo quy định trong phụ lục 2.

VI.    Chi phí cho Hội thảo:
1. Chi phí chuẩn bị và các chi phí trong Hội thảo: Chương trình đào tạo Thủy sản

của Trường Đại học Liên Hiệp Quốc + Trường Đại học Nha Trang + Nhà tài
trợ

2. Hội thảo hỗ trợ ăn trưa và tiệc chia tay
2. Chi phí ăn ở, đi lại của Đại Biểu: Đại biểu tự lo

VII.Thời hạn đăng ký tham dự:
Đại biểu tham dự hội thảo vui lòng đăng ký với Ban tổ chức trước ngày

15/8/2010 theo địa chỉ sau:
Khoa Chế biến, Trường Đại học Nha Trang
Địa chỉ: 02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang, Khánh Hòa
Người liên lạc: Cô: Bùi Trần Nữ Thanh Việt
Điện thoại: 058 2471366;       DĐ: 0937 222459;  Fax: 0583.831147
Email: khoachebien.ntu@gmail.com

 
Rất hân hạnh được đón tiếp quý đại biểu.

      TM. BAN TỔ CHỨC
         Trưởng ban

 
 
 
 

      TS. Nguyễn Anh Tuấn
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