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 همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی( هفدهمینجدول برنامه کلی برگزاری 

 دانشگاه جیرفت-1401اسفند  10و  9سه شنبه و چهارشنبه 

 می باشد. ( 12:00الی  11:30 و 11:30الی   9:30و چهارشنبه )( 16:30-15:00) **زمان ارائه مقاالت پوستری در روزهای سه شنبه

 از لینک زیر استفاده نمایند.دسترسی به همایش به صورت مجازی همایش به صورت حضوری بوده و عالقه مندان می توانند جهت 

conference-management-edwatersh-https://www.skyroom.online/ch/ellrafiei/17th 

 سه شنبه

9/12/1401 

8:30-12:00 12:00-14:00 14:00-15:30 15:30-16:00 16:00-17:30 

 مراسم افتتاحیه

 حضوری: سالن شهدای دانشجو

 مطابق برنامه افتتاحیه

 

 ناهارنماز و 

های پانل

 تخصصی

حضوری: سالن 

 شهدای دانشجو

مطابق جدول 

های پانل

 تخصصی

پذیرایی و 

 استراحت

های بازدید از پانل

 پوستر

های پانل

 تخصصی

حضوری: سالن 

 شهدای دانشجو

مطابق جدول 

های پانل

 تخصصی

 چهارشنبه

10/12/1401 

9:00-10:30 10:30-11:00 11:00-12:00 12:00-14:00 14:00-16:00 16:00-18:00 

 های تخصصیپانل

 حضوری: سالن شهدای دانشجو

 

 های تخصصیمطابق جدول پانل

پذیرایی و 

 استراحت

های بازدید از پانل

 پوستر

 های تخصصیپانل

حضوری: سالن 

 شهدای دانشجو

 

مطابق جدول 

 های تخصصیپانل

 نماز و ناهار

 مراسم اختتامیه

 

 حضوری:سالن شهدای دانشجو

 مطابق برنامه اختتامیه

 

بازدید از سد 

جیرفت و موزه 

 باستان شناسی

https://www.skyroom.online/ch/ellrafiei/17th-watershed-management-conference
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 افتتاحیه

 9/12/1401همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی(،  هفدهمینفهرست برنامه آغازین 

 حضوری )سالن شهدای دانشجو(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زمان )دقیقه( برنامه ردیف 

 3 قرائت قرآن کریم 1

 2 سرود ملی جمهوری اسالمی ایران 2

 5 خیر مقدم مجری همایش  3

 5 پخش کلیپ  4

 15 شکفته، ریاست محترم دانشگاه جیرفتحسین سخنرانی جناب آقای دکتر  5

 15 سخنرانی دکتر میثم تارم، امام جمعه محترم شهرستان جیرفت و عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان  6

 15 اه جیرفتشهرستان های جیرفت و عنبرآباد و عضو هیات علمی دانشگمحترم سخنرانی جناب آقای دکتر ذبیح اهلل اعظمی، نماینده  7

 15  سخنرانی جناب آقای دکتر فرشاد سلیمانی ساردو، دبیر اجرایی همایش 8

 15 سخنرانی جناب آقای دکتر علی طالبی، رئیس محترم انجمن آبخیزداری ایران 9

 5 پخش کلیپ 10

 نائب رئیس انجمن جهانی حفاظت خاك و آب، صادقیسخنرانی جناب آقای دکتر سید حمیدرضا  11
15 

 15 کشور سخنرانی جناب آقای دکتر حسن وحید، معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری 12

 قرارگاه جهادی وزارت کشور سخنرانی سردار علیرضا در،  مدیر گروه منابع آب و آبخیزداری 13
15 

 سخنرانی جناب آقای دکتر وحید جعفریان، مدیر کل دفتر امور بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور 14
15 

 15 سخنرانی جناب آقای دکتر احمد احمدپور، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی جنوب استان کرمان 15

 15 احمد آیین، رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمانسخنرانی جناب آقای دکتر  16

 15 مدیر عامل محترم شرکت کشت و صنعت شهرستان جیرفت، سخنرانی جناب آقای مهندس احمد بینا  17
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 9/12/1401( سه شنبه 03:51الی  00:14ساعت ): 1پانل 

 حضوری )سالن شهدای دانشجو(

 09375019834 شماره تماس:  ،کرد : سر کار خانم  دکتر آزاده کاتبی1هنگی پانل هما مسئول

 دکتر سید حمیدرضا صادقی  رئیس پانل:

 عبدالواحد خالدی درویشان، دکتر رضا قضاوی، دکتر محمود عرب خدریدکتر اعضا کمیته علمی پانل: 

 دقیقه پرسش و پاسخ( 5دقیقه ارائه+  10دقیقه ) 15مدت زمان هر سخنرانی 

 سخنران عنوان سخنرانی ردیف

 عاطفه جعفرپور سوبرگذاری و توزین سنجی و برجایای هدررفت خاک ناشی از فرسایش شیاری با استفاده از دو روش ریختمقایسه تخمین 1

 صالح پورجم نیام رانیدر ا زیجامع آبخ تیریمد یبر ردپا یمرور 2

 اعظم مومزائی زیریزموجودات خاکاز تلقیح  های آلوده به مواد نفتی با استفادهمهار تولید رواناب در خاک 3

 علی طالبی یشگاهیآزما طیبا هندسه متفاوت در شرا یهادر دامنه پیاپی یاز رگبارها یهدررفت خاک ناش یریرپذییتغ 4

 محمد امین گودرزی تحلیل میزان رواناب و عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از شبیه ساز باران 5

6 
سدهای  ایین دستحوضه پمحیط زیستی بلندت مدت  محیطی حوضه جازموریان در دو دهه اخیر و اثرات  پارامترهایبررسی روند تغییرات 

 جیرفت و بمپور

 سودابه نامداری
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 9/12/1401( سه شنبه 30:17الی  00:16ساعت ) 2پانل 

 حضوری )سالن شهدای دانشجو(

 09187207573 ، شماره تماس:  مهندس مهین کله هوییمسئول هماهنگی پانل: 

 دکتر محسن محسنی ساروی رئیس پانل:

 ، دکتر سید حسن علوی نیا دکتر مهدی وفاخواه، دکتر رئوف مصطفی زاده اعضای پانل: 

 دقیقه پرسش و پاسخ( 5دقیقه ارائه+ 10دقیقه ) 15مدت زمان هر سخنرانی 

 سخنران عنوان سخنرانی ردیف
 سید حمیدرضا صادقی مازندرانساز در غرب آبخیز میخحوزه زیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در کاربست چارچوب سالمت آبخیز در ار 1

 پیام ابراهیمی LPCIEA سالی با استفاده از شاخصدر برابر خشک اجتماعی آوریآبخیز زابل براساس تاببررسی سالمت و پایداری حوزه 2

انیسام زیآبخحوزه در  یشناختبوم یآشفتگ یهاشاخص یبندو پهنه ییشناسا 3  زینب حزباوی 
خانهچهل -رودندهیزا زیحوزه آبخ در یزداریآبخ یهاطرح یآب و خاک پس از اجرا یگانزساخدمات بوم تیوضع 4  زینب کریمی 

 نظام اصغری پور دشت بزرگ ارزیابی دیدگاه کودکان در خصوص منابع پایه حوزه آبخیز 5

 - سخنرانی  میزبان سال آینده همایش  6
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 10/12/1401 چهارشنبه ( 30:10الی  00:9ساعت ) 3پانل 

 حضوری )سالن شهدای دانشجو(

 09112680665 ، شماره تماس: دکتر زینب کریمیمهندس هماهنگی پانل: 

  حسن وحیددکتر   رئیس پانل:

 ام البنین بذرافشان، دکتر مسعود گودرزی، دکتر مهدی شفقتیدکتر  اعضای پانل:

 دقیقه پرسش و پاسخ( 5+دقیقه ارائه 10دقیقه ) 15مدت زمان هر سخنرانی 

 سخنران عنوان سخنرانی ردیف
 رضا قضاوی شده در حوزه آبخیز باالدست مناطق شهری ) مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوه(ارزیابی  اثرات هیدرولوژیک بندهای اصالحی احداث  1

 مهدی وفاخواه کشف رود زیشاخص در حوزه آبخ لیبه روش س البیس یامنطقه لیتحل 2

 پوردیبا غنچه گرگانرودارزیابی اثر تغییر اقلیم، تغییر کاربری اراضی، و تغییر جمعیت بر شاخص تنش تأمین آب در حوضه رودخانه  3

 مریم سادات جعفرزاده کیفی هایشاخص برخی اساس در حوزه آبخیز خوی بر یزدکان آبخوان وضعیت 4

 صدیقه انوری محصوالت کشاورزی ETاستفاده از روش شی گرا و تکنولوژی سنجش از دور برای تخمین  5

 محمدحسین دانش مو، افغانستانآ-پنج زیدر حوزه آبخای های طبیعی با استفاده از تصاویر ماهوارهپایش تغییرات سطح یخچال 6
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 10/12/1401 چهارشنبه ( 00:12الی   00:11ساعت ) 4پانل 

 حضوری )سالن شهدای دانشجو(

 09103080198 ، شماره تماس:مینا اقتدارنژادمسئول هماهنگی پانل: مهندس 

  علی طالبیدکتر  رئیس پانل:

 دکتر حمزه احمدیامین صالح پورجم،  دکتر، سعید برخوریدکتر   اعضای پانل:

 دقیقه پرسش و پاسخ( 5دقیقه ارائه+ 10دقیقه ) 15مدت زمان هر سخنرانی 

 سخنران عنوان سخنرانی ردیف
 فراکبر محمدیعلی در حوزه آبخیز بختگان فارس CORINEارزیابی خطر فرسایش خاک با استفاده از مدل  1

 مسعود گودرزی استان چهارمحال و بختیاریدر  غربهای بلوط کاوی خشکیدگی جنگلوا 2
 ام البنین بذرافشان 1398تا  1397 هایبررسی بیالن آب مجازی محصوالت کشاورزی در ایران طی سال 3
 مصطفی مرادی ارزیابی و پیش بینی تغییرپذیری آبخیز های همگن مبتنی بر متغیرهای زیست اقلیمی در استان چهارمحال و بختیاری 4
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 اختتامیه

 10/12/1401همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی(؛  هفدهمینفهرست برنامه اختتامیه 

 )حضوری سالن شهدای دانشجو(

 زمان )دقیقه( برنامه ردیف

 3 قرائت قرآن کریم 1

 2 سرود ملی جمهوری اسالمی ایران 2

 5 خیر مقدم مجری 3

 15 سخنرانی جناب آقای دکتر امید علی اسماعیلی پور، معاون محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه جیرفت 4

 15 سخنرانی جناب آقای دکتر مجتبی سلیمانی ساردو، رئیس دانشکده منابع طبیعی  دانشگاه جیرفت 5

 15 رمانآبخیزداری جنوب استان ک سخنرانی جناب آقای مهندس قاسم رحیمی نیا  مدیر کل محترم منابع طبیعی و 6

 15  سخنرانی جناب آقای دکتر فرشاد سلیمانی ساردو، دبیر اجرایی همایش 7

 15 سخنرانی جناب آقای دکتر سید حمیدرضا صادقی، جمع بندی علمی کنفرانس 8

 10 اهدای جوایز و لوح سپاس به مقاالت برتر سخنرانی و پوستر 9

 10 به برگزیدگان جشنواره آثار علمی همایش اهدای جوایز و لوح سپاس 10

 5  و پیشکسوتان آبخیزداری کشور دانشگاه جیرفت فرات برگزیده ارتباط با صنعت منابع طبیعینتقدیر از  11

 5 اهدای جوایز و لوح سپاس به همکاران کمیته اجرایی 12

 5 قرائت بیانیه پایانی همایش  13
 


