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برنامه زمانی کنفرانس ملی جغرافیا و مخاطرات محیطی 81 ،دی ماه 8911
نام برنامه

زمان

8

پخش سرود ملی جمهوری اسالمی ایران

1398-1398

2

سخنرانی ریاست کنفرانس جناب آقای دکتر رحمت صادقی (ریاست محترم دانشگاه کردستان)

1398-1308

9

سخنرانی ریاست دانشکده منابع طبیعی جناب آقای دکتر برزان بهرامی کمانگر

1308-1308

0

گزارش دبیر علمی کنفرانس

1308-1388

سخنرانان کلیدی کنفرانس
ردیف

سخنران

عنوان سخنرانی

دکتر بهلول علیجانی

8

اقلیم و عصر آنتروپوسن

2

استراتژی مخاطره شناسی در دانش مخاطرات

دکتر ابراهیم مقیمی

محیطی

( استاد ژئومورفولوژی دانشگاه تهران)

9

تغییرات محیطی از دیدگاه آب و هواشناختی

دکتر ابوالفضل مسعودیان

0

آینده مخاطرات آب و هوایی؛ شبیهسازی یا پیش

دکتر حسین عساکره

بینی

(استاد اقلیم شناسی دانشگاه زنجان)

آمایش سرزمین و مخاطرات محیطی ایران

دکتر شهرام روستایی

(استاد اقلیم شناسی دانشگاه خوارزمی تهران)

(استاد اقلیم شناسی دانشگاه اصفهان)

8

(استاد ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز)

زمان
1388-1388
1328-1398
1308-1388
88388-88388
88328-88398

سخنرانی های مقاالت کنفرانس
ردیف

عنوان سخنرانی

سخنران

8

بررسی شاخص خشکسالی  SPIو ارتباط آن با

مهندس خهبات قمری

دورپیوندهای  MJOو  ENSOدر استان کردستان

دکتر سیده ئه سرین سید زاهدی

پهنه بندی فرسایش پذیری در مدیریت منابع آب

دکتر آفاق کاظمی

و خاک (مطالعه موردی 3حوضه آبریز رودخانه

دکتر سعید خضری

2

زمان
88308-88388

88388-88388

سیمینه رود در شمال غربی ایران)
دکتر ایوب مرادی

9
Effect of Microdust on the destruction of
forest trees

دکتر نقی شعبانیان
منصور افشار محمدیان
کامبیز طاهری آبکنار

88388-88328
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سخنرانی های مقاالت کنفرانس
ردیف

عنوان سخنرانی

سخنران

0

Mapping Flood Prone Areas Using SAR
Satellite Imageries: A Quick Approach
for Crisis Management

دکتر ایوب محمدی

8

بررسی تغییرات پوشش گیاهی منطقه آرمرده بانه

6

Climate Water Balance & Its Effects on
the Determination of Rain Sufficiency
– Regions in the Sirwan River Basin
Kurdistan Region of Iraq
واکاوی رخداد یخبندان بهاره در استان کردستان با

دکتر مسعود مرادی

داده های دمای رویه ی زمین مودیس

دکتر محمد دراند

دکتر هیمن شهابی
خلیل ولی زاده کامران

زمان

88398-88308

صدرا کریم زاده
دکتر جمیل امان اللهی
فردین کریمی

7

دلپاک احمد حمه امین شاطرى
دکتر امجد ملکی

نهار و نماز
ردیف
8

88308-88388

82388-82388

82388-82328
82398-80388

پنل تخصصی 3چالشهای منابع آب استان کردستان
نگاهی گذرا به وضعیت منابع آب دشت قروه –
دهگالن (با تاکید بر نوسانات سطح آب زیرزمینی

دکتر خالد اوسطی

80388-80388

در آبخوانهای دشت قروه – دهگالن)
2

ارزیابی پروژه های انتقال آب بین حوضه ای در
غرب کشور

9

بازنگری مدیریت و برنامه ریزی آب در کشور و
استان کردستان

0

تهدید جدی فراغنی شدن دریاچهها و پدیده بلوم
جلبکی مضر با تاکید بر آب شرب

دکتر داود طالبپور

80388-80328

دکتر زانیار ضمیران

80328-80398

دکتر حبیب اهلل محمدی

80398-80308
80308-80388

پرسش و پاسخ
سخنرانی های مقاالت کنفرانس
ردیف

عنوان سخنرانی

سخنران

زمان

8

ستراتژی های کاهش اثرات جزایر حرارتی شهری

دکترعلیرضا صادقی نیا

80388-88388

2

بررسی برخی پیامدهای اقتصادی -اجتماعی تحت

دکتر عرفان کریمیان

تأثیر احداث سد (مطالعه موردی ،سد گاران

دکتر حبیب اهلل محمدی

مریوان)

مهندس ادریس قادری

88388-88388
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سخنرانی های مقاالت کنفرانس
ردیف

عنوان سخنرانی

سخنران

9

تولید حسگر رنگ سنجی  Cu@Agو کاربرد آن

دکترمریم حجامی

در سنجش آفت کش ماالتیون در نمونه های

دکتر فرشید قربانی

زیست محیطی

فرانک فقیری

بررسی اثر کم فشار حرارتی و دینامیکی بر طوفان

شیما شکری

های گرد وغبار غرب ایران (مطالعه موردی

دکتر بهلول علیجانی

ایستگاه ایالم)

دکتر محمد سلیقه

بررسی روند و پیش بینی بارش در ایستگاه های

یاسر محمدی

منتخب استان فارس با استفاده از مدل LARS-

دکتر کمال امیدوار

0

8

6

زمان
88388-88328

88328-88398

88398-88308

WG
استفاده از تصاویر ماهواره ای در نرم افزار
 google earthجهت شناسایی و ساماندهی کارگاه
های غیرمجاز ،بازیافت  ،تفکیک و نگهداری

دکتر حمید آبساالن

88308-88388

ضایعات شهری در شهر کرمان
7
1
1

پایش زمانی و مکانی تغییرات سطح آب زیرزمینی

پرستو غفورپور عنبران

دشت قروه -دهگالن

سارا محمدی

تحلیل همدید تأثیر تاوایی بر بارش برف استان

هاجر نوروز پرست

اردبیل (مطالعه موردی شهرستان اردبیل

دکتر برومند صالحی

مخاطرات زیست محیطی معدنکاری طالی
شهرستان تکاب (آق دره)و تاثیر آن از نظر
ژئوپلیتیکی بر امنیت کشور

88

نقشه برداری شوری خاک با استفاده از سنجش از
دور طیفی

88

82

قاسم عباسیان فرد
علیرضا محرابی

88388-86388
86388-86388

86388-86328

صالح شاه مرادی
حمیدرضا غفاریان مالمیری

86328-86398

محمد شریفی پیچون

تحلیل همدیدی روزهای همراه با گرد و غبار با

الهام صلحی اناری

تاکید بر دوره گرم استان های کردستان و

دکتر حسن لشکری

کرمانشاه

دکتر زینب محمدی

بیوتروریسم و تهدید عناصر زیرساخت حمل و نقل

زهرا نسیمی

شهری

دکتر سید هادی زرقانی

86398-86308

86308-86388
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سخنرانی های مقاالت کنفرانس
سخنران

ردیف

عنوان سخنرانی

89

بازیابی پسماندهای کشاورزی-صنعتی (مطالعه
موردی 3سنتز نانوصفحات گرافن اکسید از پسماند

دکتر فرشید قربانی
فرانک فقیری

تفاله چغندر قند)
80

پیش بینی عملکرد گندم دیم بر اساس شاخص
های خشکسالی  SPIو ( SPEIمطالعه موردی3
ایستگاه سرارود کرمانشاه)

88
86

نشاط جهان نمایی
دکتر یونس خوشخو

پهنه بندی مناطق آسیب پذیر آلودگی کارستی

زهرا حیدری

حوضه آبریز روانسر

زینب حیدری

بررسی خشکسالی با استفاده از شاخص های
گیاهی و دمای سطح زمین و شاخص استاندارد
شده بارش درجنگل زوئیر (ازتوابع شهرستان

دکتر محمد حسین مختاری

87388-87388

87388-87328

87328-87398

آسیه طیبی

بررسی نقش پرفشار عربستان در رخداد توفان

نبی میرزایی

های گرد و غبار غرب ایران(مطالعه موردی

دکتر محمد دارند

کرمانشاه)
81

86388-87388

صالح شاه مرادی

باوی)
87

زمان

بررسی ارتباط بین نوسانات چرخندگی و بارش

هاجر نوروزپرست

مایع شمال غرب ایران (مطالعه موردی شهرستان

دکتر بتول زینالی

اردبیل)

دکتر برومند صالحی
اختتامیه و بیانیه کنفرانس

87398-87308

87308-87388

