بسمه تعالی

برنامه بیستمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران و دهمین جشنواره توسعه سبز

اعضای کلیدی برگزار کننده همایش:
دکتر مجید عباسپور -رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران و استاد دانشگاه صنعتی شریف
دکتر رضا مکنون -نایب رئیس انجمن متخصصان محیط زیست ایران و استاد دانشگاه صنعتی
امیرکبیر
دکتر پروین نصیری -دبیر انجمن متخصصان محیط زیست ایران و استاد دانشگاه تهران
مهندس فائزه میرحیدری -ریاست شورای راهبردی همایش و جشنواره

مکان  :واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی
آدرس :تهران ،بزرگراه ستاری شمال ،میدان دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی ،ساختمان علوم پایه،
سالن عالمه طباطبایی
دبیرخانه علمی همایشirsen1385@gmail.com – 33377444 :
دبیرخانه اجرایی همایشamc.co@jamejam.net – 22247877 :
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اعضای کمیته علمی:
دکتر مجید عباسپور
دکتر رضا مکنون
دکتر پروین نصیری
دکتر رضا ارجمندی
دکتر نعمت ا ...خراسانی
دکتر فرهاد دبیری
دکتر امیرحسین جاوید
دکتر امیرحسام حسنی
دکتر علیرضا قراگوزلو
دکتر سید علیرضا میرزاحاجی حسینی
دکتر آیدا احمدی
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همکاران برگزار کننده همایش:
دکتر نیما شجاعی
دکتر سید علیرضا میرزاحاجی حسینی
دکتر آیدا احمدی
مهندس دردانه آقاجانی
مهندس حسین شبانخو
مهندس هادی فیروزی
آقای سعید آریایی
خانم زهرا روشنی
آقای ابراهیم سلیمانی
مهندس مرتضی کشاورز
مهندس اردوان رضایی
خانم مریم اسماعیلی
خانم فروزان رضایی
خانم فرشته اکبری
آقای رضا کمره ای
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روز اول
ساعت

نشست سالن 4
یکشنبه 4442/42/24
سخنرانی

0:88-0::8

پذیرش

0::8 – 08:88

افتتاحیه

08:88-08::8

استراحت و پذیرایی
توسعه دیپلماسی ،محیط زیست در مناسبت های منطقه ای و بین المللی

08::8 – 03::8

با حضور:
جناب آقای دکتر  Gary Louisنماینده UNDP
جناب آقای دکتر سعید آبادی( دبیر کل محترم کمیسیون ملی یونسکو()UNESCO
جناب آقای دکتر محمدی ( نمایندۀ سازمان کنوانسیون منطقه ای ))ROPME
جناب آقای دکتر دبیری ( مشاور عالی ریاست سازمان حفاظت محیط زیست )
سرکار خانم دکتر فرشچی (معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست  ،در رابطه با کنوانسیون دریای خزر ))CEP
سرکار خانم دکتر رویا طباطبایی یزدی (رئیس سازمان ملی بهره وری ایرانAsian Productivity ،APO ،NFP ،
)Organization

03::8-01

نماز و ناهار
انرژی ،محیط زیست و توسعه پایدار

01:88-00:88

با حضور:
جناب آقای دکتر مقدم (معاونت پژوهشی وزارت نفت)
جناب آقای مهندس کاظمی (معاونت پخش و پاالیش وزارت نفت)
جناب آقای مهندس آرمودلی (ریاست سازمان انرژی های نو ایران)
جناب آقای مهندس سیفی (ریاست شرکت بهینه سازی مصرف سوخت)
جناب آقای دکتر غفاری (مدیر عامل شرکت تجارت بین الملل پترو انرژی)

00:88-00:01

استراحت و پذیرایی
حفظ تنوع زیستی و محیط زیست طبیعی و ممانعت از تخریب آن

00:01-00:88

با حضور:
جناب آقای دکتر کیخا (معاونت محیط زیست طبیعی  ،سازمان حفاظت محیط زیست)
جناب آقای دکتر محمدرضا تابش ( نماینده مجلس شورای اسالمی )
جناب آقای دکتر اسمعیل کهرم ( مشاور ریاست سازمان حفاظت محیط زیست )
جناب آقای دکتر محمدحسین مدرسی ( معاونت پژوهش و فن آوری واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی)
جناب آقای دکتر نعمت اله خراسانی ( مدیر گروه تنوع زیستی واحد علوم و تحقیقات و عضو هیات علمی دانشگاه
تهران)
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روز اول
ساعت

نشست سالن 2
یکشنبه 4442/42/24
سخنرانی

تغییر اقلیم و بحران های آن

08::8 – 03::8

03::8-01

با حضور:
جناب آقای دکتر ضرغام (ریاست بنیاد علم ایران)
جناب آقای دکتر موسوی موحدی (ریاست کار گروه تغییر اقلیم صندوق پژوهش های علمی کشور)
جناب آقای دکتر نوریان (قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ،ترابری و مسکن و عضو کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش
جهانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور)
جناب آقای مهندس مرتضی روزبه ( استاندار استان قزوین )
جناب آقای دکتر ثبوتی (عضو کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور و
رئیس مرکز تحقیقات تغییر اقلیم دانشگاه زنجان )
نماز و ناهار
آب ،محیط زیست و توسعه پایدار

01:88-00:88

با حضور:
جناب آقای دکتر مکنون (مشاور ریاست سازمان محیط زیست و نایب رئیس کمیته ملی توسعه پایدار ایران)
جناب آقای دکتر کشاورز (معاونت تولیدات گیاهی وزارت کشاورزی)
جناب آقای دکتر برقعی (مدیر گروه مهندسی محیط زیست و عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شریف)
جناب آقای دکتر فهمی )معاون دفتر برنامه ریزی کالن آب و آبفا )

00:88-00:01

استراحت و پذیرایی
اقتصاد انرژی و محیط زیست

00:01-00:88

با حضور:
جناب آقای دکتر شمس اردکانی(ریاست کمیسیون محیط زیست و انرژی اتاق بازرگانی  ،صنایع و معادن ایران
جناب آقای دکتر حسن تاش ( کارشناس ارشد مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی)
جناب آقای دکتر نرسی قربان( مدیر عامل شرکت تبدیل گاز به مایع نارکنگان)
جناب آقای دکتر عسلی (مدیر کل دفتر اوپک و روابط با مجامع انرژی)
جناب آقای دکتر پناهی مدیر گروه اقتصاد انرژی واحد علوم و تحقیقات
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نشست سالن 4
روز دوم دوشنبه 44/42/23
سخنرانی

ساعت

مدیریت محیط زیست انسانی و کنترل آلودگی ها

0:01-08:01

با حضور:
جناب آقای دکتر متصدی (معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست ایران)
جناب آقای دکتر شاعری (ریاست ستاد توسعه پایدار و محیط زیست شهرداری تهران)
جناب آقای دکتر مجابی (معاون توسعه مدیریت ،حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست و رئیس کمیته
خاص محیط زیست مجمع تشخیص مصلحت نظام)
جناب آقای دکتر وحید نوروزی ( شهردار منطقه  48شهرداری تهران)
جناب آقای دکتر ارجمندی (مدیرگروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات)

08:01 – 08::1

استراحت و پذیرایی

08::1 – 03::8

با حضور:
جناب آقای دکتر محمد حسین پورزرندی (مدیر عامل بانک شهر )
جناب آقای دکتر ابراهیم پورزرندی (مدیر عامل گروه مالی ملت )
جناب آقای دکتر رهنمای رودپشتی (موسس و دبیر کل انجمن مهندسی مالی ایران ،رئیس انجمن حسابداری مدیریت
ایران و معاونت برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسالمی)
سرکار خانم دکتر عابدی (مدیر گروه اقتصاد محیط زیست واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسالمی )
جناب آقای دکتر غفارزاده (مدیر کل بین الملل دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات)

اقتصاد محیط زیست ،آمایش سرزمین و توسعه پایدار

03::1-01

نماز و ناهار
آموزش ،پرورش و ارتقا فرهنگ زیست محیطی و مشارکت عمومی

01:88-01:11

با حضور:
سرکار خانم دکتر مظاهری (معاونت پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست)
جناب آقای دکتر براری (دبیر کمیسیون انجمن های علمی ایران)
جناب آقای دکتر فاضل (ریاست دانشگاه محیط زیست – سازمان حفاظت محیط زیست)
جناب آقای دکتر مصطفی سلیمی ( شهردار منطقه  24شهرداری تهران
سرکار خانم دکتر زهرا جواهریان (مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست )
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روز دوم
ساعت

0:01-08:01

سخنرانی
44-4-44

موانع و محدودیت های حقوق بین الملل محیط زیست در تحقق توسعه پایدار
(فرهاد دبیری ،سید عباس پورهاشمی ،سحر زارعی ،یلدا خلعتبری)

44-4-42

بررسی کارآمدی قوانین و مقررات حقوقی ناظر بر آلودگی هوا در کالن شهرهای ایران
(داریوش کریمی  ،نگین موسوی مدنی)

44-2-42

تضمین صلح و امنیت در چارچوب تعامل دیپلماسی و محیط زیست
(سبحان طیبی)

44-4-7

توسعه پایدار به مثابه مرجعیت سیاستگذاری و مدیریت توسعه
(یحیی کمالی)

44-4-2

تدوین الگوی مشارکتی تعیین مجوزهای تخلیهی بار آلودگی در سیستم رودخانهای با رویکرد
تجارت مجوزها
(علیرضا قراگوزلو ،علیرضا طیبا ،معظمه اکبری ،سید مسعود طایفه)

44-4-22

از بهبود بهره وری تا بهره وری سبز در راستای حفاظت از محیط زیست
(زهرا عابدی ،آیدا شریعتمداری)

08:01 – 08::1

استراحت و پذیرایی
44-4-5

بررسی وضعیت آالینده های هوا ناشی از مصرف سوخت و شاخص کیفیت هوا ( )AQIدر
ایستگاههای سنجش آلودگی هوا شهر تبریز با استفاده از سیستم اطالعات مکانی ()GIS
(فاطمه حسنی ،مریم ایزدپناه)

44-4-28

بررسی و ارزیابی پنج ساله ذرات معلق کمتر از  2/5میکرون در کالن شهر تهران با تاکید بر گروه
های حساس جامعه
(سید علیرضا حاجی سید میرزاحسینی)

44-4-8

سنجش میزان پایداری بخش های کشاورزی ،جنگل و مرتع در ایران
(لعبت تقوی)

44-4-4

شناسایی ،اندازه گیری ،ارزیابی و رتبه بندی عوامل زیان آور کاری و ارائه راهکارهای مدیریتی HSE
جهت کنترل و کاهش آنها
(منیژه افراشته فرد)

08::1 – 03::8

03::1-01

نشست سالن 2
4444/42/23
دوشنبه

44-4-27

مدل ارزیابی ریسک در صنعت اکتشاف نفت
(حامد موسوی ،سولماز سادات اردستانی)

44-4-44

و فرآیند SWOTتدوین و ارزیابی استراتژی های مدیریت پسماند شهری با به کارگیری مدل های
تحلیل شبکه ای
(مصطفی سلیمی ،امیر حسین محوی)

44-4-24

بررسی رعایت مسائل زیست محیطی در ساخت وساز کشورهای مختلف با دیدگاه توسعه پایدار
(فربد فروهش طهرانی ،مجتبی حسینعلی پور ،زهرا عابدی)
نماز و ناهار
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روز دوم
00-00:01

01:88-01:11

نشست سالن 2
4444/42/23
دوشنبه
سخنرانی

44-4-4

اثرات تغییر اقلیم بر اکوسیستمهای مرجانی خلیج فارس
(مهسا مبشری ،لعبت تقوی)

44-4-47

پیشنهاد یک رابطه به منظور محاسبه ظرفیت بهینه تولید همزمان برق و گرما با استفاده از مدل
های  eQuestو Homer
(حمیدرضا اخوان ،آبتین عطایی)

44-4-48

اولویت بندی انتخاب مکان مناسب برای ساخت تصفیه خانه های فاضالب در راستای محیط زیست
وتوسعه پایدار بااستفاده از مدل تسلط تقریبی(Electereمطالعهی موردی :شهر قزوین)
(پگاه محمدپور ،محمد داودآبادی)

44-4-3

ارائه الگویی برای تعیین وضعیت عملکردهای زیست محیطی فضاهای سبز شهری به منظور بهینه
سازی مدیریت پایدار آنها
(نیما فرزام فر ،جمال قدوسی ،لعبت تقوی)

44-4-43

بررسی تغییرات گامای طبیعی محیط کشور
(فرامرز معطر ،اسد باباخانی ،نگین تهرانی راد)

44-4-22

ارزیابی فاکتورهای ساختمان سازی سبز در کارگاههای متعارف ساختمانی با استفاده از روش
AHP_TOPSIS
(مجتبی حسینعلی پور ،زهرا عابدی ،فربد فروهش طهرانی)

44-2-7

انتخاب و پراکنش زیستگاه مارمولک چشم ماری ()Mesalina watsonanaبا استفاده از روش
تحلیل عاملی آشیان اکولوژیکی (مطالعه موردی  :پارک ملی کاله قاضی استان اصفهان)
(شقایق خالدان)
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روز دوم
ساعت

08:11 – 03::8

ارائه در غرفه
دوشنبه 44/42/23
سخنرانی

44-4-25

مروری بر مهترین مسائل زیستی و حقوقی خلیج فارس با تاکید ویژه بر کنوانسیون کویت(راپمی) و
پروتکل های الحاقی
(پرنیان فرهمند ،عاطفه خلدبرین)

44-4-23

بررسی وضعیت تنوع زیستی و اکوسیستم حاشیه ی زاینده رود ،قبل و بعد از خشکسالی
(امیر فرح نسب ،سیده دل آرام صالح)

44-4-47

توسعه پایدار در کشورهـای در حال توسعه (مطالعه موردی محیط زیست و زنان)
(مشکات اسدی)

44-4-44

تجارت زباله در میان کشورهای توسعه یافته از منظر قوانین زیست محیطی
(حجت نظری ،سمیه نقیبی پاکقول)

44-4-27

مقایسه خروجی ارزیابی چرخه حیات حاصل از نرم افزار  IWMو روش  METبا روش پتانسیل
گرمایش جهانی و پتانسیل اسیدیته
(اصغر شفیعی  ،نعمت اهلل جعفر زاده  ،لعبت تقوی ،قاسمعلی عمرانی ،محمد رضا محمد شفیعی)

