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 سه شنبه

9/12/1401 

8:30-12:00 12:00-14:30 14:30-16:00 16:00-16:30 16:30-17:45 

 مراسم افتتاحیه

 حضوری: سالن شهدای دانشجو

 

 نماز و ناهار

 های تخصصیپانل

حضوری: سالن 

 شهدای دانشجو

مطابق جدول 

 های تخصصیپانل

پذیرایی و 

 استراحت 

های بازدید از پانل

 پوستر

 های تخصصیپانل

حضوری: سالن 

 شهدای دانشجو

مطابق جدول 

 های تخصصیپانل

 چهارشنبه

10/12/1401 

8:00-10:00 10:00-10:30 10:30-12:00 12:00-14:30 14:30-16:30  

 های تخصصی پانل

 شهدای دانشجو حضوری: سالن

 

 های تخصصیمطابق جدول پانل

 پذیرایی و استراحت

های نلابازدید از پ

 پوستر

 های تخصصی پانل

حضوری: سالن 

 شهدای دانشجو

 

های مطابق جدول پانل

 تخصصی 

 نماز و ناهار

 مراسم اختتامیه

 

ن حضوری:سال

 شهدای دانشجو

 

- 
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 9/12/1401( سه شنبه 00:16الی  03:14ساعت ): 1پانل 

 حضوری )سالن شهدای دانشجو(

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

 سخنران عنوان سخنرانی ردیف
 عاطفه جعفرپور گذاری و توزین رسوبسنجی و برجایناشی از فرسایش شیاری با استفاده از دو روش ریختای هدررفت خاک تخمین مقایسه 1
 صالح پورجم نیام رانیدر ا زیجامع آبخ تیریمد یبر ردپا یمرور 2

 اعظم مومزائی زیهای آلوده به مواد نفتی با استفاده از تلقیح ریزموجودات خاکمهار تولید رواناب در خاک 3

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

 محمدرضا شاهرخی تحلیل میزان رواناب و عامل فرسایش پذیری خاک با استفاده از شبیه ساز باران 5

حوضه پایین دست سدهای محیط زیستی بلندت مدت  محیطی حوضه جازموریان در دو دهه اخیر و اثرات  بررسی روند تغییرات پارامترهای 6

 جیرفت و بمپور

 سودابه نامداری
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 9/12/1401( سه شنبه 45:17الی  30:16ساعت ) 2پانل 

 حضوری )سالن آمفی تئاتر شهدای دانشجو(

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

 سخنران عنوان سخنرانی ردیف
 کشزهرا ابراهیمی گت مازندرانساز در غرب آبخیز میخحوزه زیابی عملکرد اقدامات آبخیزداری در کاربست چارچوب سالمت آبخیز در ار 1

 پیام ابراهیمی LPCIEAسالی با استفاده از شاخص در برابر خشک اجتماعی آوریآبخیز زابل براساس تاببررسی سالمت و پایداری حوزه 2

انیسام زیآبخحوزه در  یشناختبوم یآشفتگ یهاشاخص یبندو پهنه ییشناسا 3  زینب حزباوی 
حوزه آبخیزارزیابی دیدگاه کودکان در خصوص منابع پایه  4  نظام اصغری پور دشت بزرگ 

 عباسعلی ولی سیر تحول تحلیل ها  در  ارزیابی  طبیعت 5
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 10/12/1401 چهارشنبه ( 00:10الی  00:8ساعت ) 3پانل 

 حضوری )سالن شهدای دانشجو(

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

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

 زینب کریمی خانهچهل -رودندهیزا زیحوزه آبخ در یزداریآبخ یهاطرح یآب و خاک پس از اجرا یگانزساخدمات بوم تیوضع 2

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

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

 عسگر اسالمی محصوالت کشاورزی ETرای تخمین استفاده از روش شی گرا و تکنولوژی سنجش از دور ب 5

 زهرا گرامی تهیه نقشه رسوب در حوضه های دارای ایستگاه رسوب سنجی کشور 6

 لیال یغمایی دریاچه نمک کاشان زیحوزه آبخارزیابی کمی اثرات اقدامات آبخیزداری بر وضعیت هیدرولوژیکی  7

 محمدحسین دانش آمو، افغانستان-پنج زیدر حوزه آبخای های طبیعی با استفاده از تصاویر ماهوارهپایش تغییرات سطح یخچال 8
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 10/12/1401 چهارشنبه ( 00:21الی  30:01ساعت ) 4پانل 

 حضوری )سالن شهدای دانشجو(

 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

 سهیال پویان خوزستان استان در جنگل سوزیپذیری آتشحساسیت مکانی سازیمدل 2

 مسعود گودرزی استان چهارمحال و بختیاریدر  های بلوط غربکاوی خشکیدگی جنگلوا 3
 ام البنین بذرافشان 1398تا  1397 هایبررسی بیالن آب مجازی محصوالت کشاورزی در ایران طی سال 4
 سمانه پورمحمدی نقش مدیریت منابع آب جوی در آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی 5
 مصطفی مرادی ارزیابی و پیش بینی تغییرپذیری آبخیز های همگن مبتنی بر متغیرهای زیست اقلیمی در استان چهارمحال و بختیاری 6


