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مراسم افتتاحيه

•
ساعت  9تا 10

تالوت قرآن کريم و پخش سرود ملي

•

سخنراني دبيران علمي و اجرايي همايش :درباره همايش و اعالم برنامه

•

سخنراني افتتاحيه :دکتر مجيد عباس پور
رئيس همايش ،عضو شوراي عالي حفاظت محيط زيست کشور و رياست هيئت مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران
سخنراني -عنوان

سيستم هاي هوشمند مديريت اطالعات در حوزه تنوع زيستي با
رويکرد توسعه پايدار

دکتر دردانه آقاجاني
مدير برنامه و بودجه پژوهشکده سازمان حفاظت محيط زيست
ساعت  10تا 12:30

هوش مصنوعي و انرژي

دکتر کامبيز رهبر
مدير گروه مهندسي کامپيوتر دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

اکتشاف ليتيوم و نقش آن در سيستم هاي ذخيره سازي

دکتر پيمان افضل
دانشيار گروه مهندسي معدن دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب

چشم انداز اقتصاد انرژي در نيمه نخست قرن 21

دکتر امير بيژن يسربي
شرکت دانش بنيان تحليل و تصوير داده شمارا ،پارک علم و فناوري
دانشگاه صنعتي شريف ،دانشگاه صنعتي شريف

انتشار آلودگي ناشي از پهلوگيري شناورها در بنادر به شهرهاي
مجاور

مهندس مهسا تمجيدي
کارشناس مدل سازي سازمان حفاظت محيط زيست

استراحت و ميان برنامه

ساعت  12:30تا 14

ارائه مقاالت

ساعت  14تا 16:20

ساعت 16:20

روزبه شاه واليتي
کارشناس فني شتاب دهنده دريايي بادبان

بررسي اثر عمق بر رفتار ابر رسوبات سرريز اليروب از طريق مدل
سازي عددي اويلري  -الگرانژي

ياور محمدي
مهندسي معماري کشتي ،دانشگاه صنعتي شريف

ارزيابي پتانسيل بادي فراساحلي بر پايه توابع توزيع ويبول و رايلي،
مطالعه موردي:خليج فارس و درياي عمان

سيد ابوالفضل علوي
مهندسي دريا ،دانشکده مکانيک ،دانشگاه صنعتي شريف

انتشار آلودگي حرارتي ناشي از تخليه پساب نيروگاه ها و تاثير آن بر
محيط زيست بستر دريا

الهه خيامي ،حسين عباسي مقدم
واحد  HSEشرکت شهرک هاي صنعتي استان خراسان رضوي

ارزيابي کيفيت پساب خروجي تسويه خانه فاضالب شهرک صنعتي
طوس جهت تخليه به محيط زيست

ليال پهلواني
دانشکده مهندسي ،دانشگاه کاشان

تسويه آب شور توليدي ميادين گازي با فرآيند محيط زيستي
اکسيداسيون الکتريکي با استفاده از آند بر پايه نانو

سارا عزيزي
طراح ارشد شرکت غرفه سازي نمايشگاهي افرنگ آرا کوشا

بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي مسکوني

نيما ناصري
مهندسي انرژي ،واحد علوم و تحقيقات

بهينه سازي و کاهش تلفات شبکه توليد در مورد شارژ و دشارژ
خودروهاي الکتريکي قابل اتصال به شبکه
اختتاميه

