
 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1400اسفندماه  18و  17
National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16 

(Watershed Management & Sustainable Development) 
 )آبخیزداری و توسعه پایدار(  آبخیزداری ایران ملی علوم و مهندسیهمایش  امین16برگزاری کلی برنامه جدول 

 دانشگاه شیراز – 1400اسفند ماه  18و   17شنبه و چهارشنبه سه

 صورت برخط پخش خواهد شد. و به ت معاونت فرهنگی دانشگاه شیرازاصفحه آپارروی همایش، برنامه افتتاحیه و اختتامیه * 

توجه شرکت** ملی    امین16محترم    کنندگانقابل  مهندسی همایش  و  ایران  علوم  پایدار(    آبخیزداری  توسعه  و  آنکه  )آبخیزداری  بهسخنرانی  آنالین  ها  صورت 

 :است ریزی شدهبرنامه 

 .هماهنگ فرمائید( مدیر پانلکنترل و با  ،خود را از جداول ضمیمه زیر از پیش )محیط آدوب کانکت(  سخنرانیاختصاصی  Vroomو  زمان لطفاً) 

باشد. توضیحات کامل ( می11الی    9:30( و چهارشنبه )20:30الی    18:30و    18:30الی    16:30شنبه )ساعت  ** زمان ارائه مقاالت پوستری در روزهای سه 

 در فایل مرتبط با برنامه مقاالت پوستری ارائه شده است. 

 شنبهسه

17/12/1400 

30:10 – 30:8  30:12-30:10  14-30:12  15:16-14  

 افتتاحیهمراسم 

 دانشکده کشاورزی  -دیاسالن سیدجمال الدین اسدآب :حضوری

 http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live آنالین:

 مطابق برنامه افتتاحیه

 های تخصصیپانل

 دانشکده کشاورزی  -دیااسدآبسالن سیدجمال الدین  :حضوری

 https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-1 آنالین:

 های تخصصی مطابق جدول پانل

 نماز و ناهار

 تخصصی هایپانل

دانشکده   -ای مدیریت رشو سالن و  دیاسالن سیدجمال الدین اسدآب : حضوری

 کشاورزی 

 https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-1 آنالین:

           2-https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400   
 های تخصصی مطابق جدول پانل

 چهارشنبه

18/12/1400 

11 – 8:30 11-12:30 12:30-14 14-15 15-17 

 های تخصصیپانل

دانشکده   -مدیریت سالن سیدجمال الدین اسدآبادی و سالن شورای  :حضوری

 کشاورزی 

 https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-1 آنالین:

         2-https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400 
 های تخصصی مطابق جدول پانل

 مراسم اختتامیه

 دانشکده کشاورزی  -دیاسالن سیدجمال الدین اسدآب حضوری:

 آنالین:

http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live 
 مطابق برنامه اختتامیه

 نماز و ناهار

 مراسم کاشت نهال 

داشت  )یادبود همایش و گرامی

 هفته منابع طبیعی( 

 بازدید میدانی 

 )پروژه آبخیزداری دروازه قرآن شیراز( 

 )حرکت از ساختمان مدیریت دانشکده( 

http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live
https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-1
https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-2
https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-1
https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-2
http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live


 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1400اسفندماه  18و  17
National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16 

(Watershed Management & Sustainable Development) 
 مراسم شروع  

 12/1400/ 17امین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار(، 16فهرست برنامه آغازین 
 دانشکده کشاورزی( - الدین اسد آبادی)سالن سیدجمال حضوری

 http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/liveآنالین: 

 برنامه  ردیف 
 زمان

 )دقیقه(

 3 قرائت قرآن کریم 1

 2 سرود ملی جمهوری اسالمی ایران  2

 5 خیرمقدم مجری همایش  3

 15 سخنرانی جناب آقای دکتر موذنی، ریاست محترم دانشگاه شیراز 4

 10 سخنرانی جناب آقای دکتر محمدعلی اکرمی، رئیس محترم دانشکده کشاورزی 5

 10 سخنرانی جناب آقای دکتر حمیدرضا پورقاسمی، دبیر علمی همایش 6

 15 طالبی، رئیس محترم انجمن آبخیزداری ایران سخنرانی جناب آقای دکتر علی  7

 12 پخش کلیپ هفته منابع طبیعی  8

 15 سخنرانی جناب آقای دکتر علی سالجقه، معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست  9

 15 آبخیزداری سخنرانی جناب آقای دکتر مسعود منصور، رئیس محترم سازمان منابع طبیعی و  10

 15 منابع طبیعی و آبخیزداریسازمان  یزداریمعاون آبخسخنرانی جناب آقای دکتر پرویز گرشاسبی،  11

 10 پور، رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان فارسدهقانمجتبی سخنرانی جناب آقای دکتر  12

 

 

http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live


 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1400اسفندماه  18و  17
National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16 

(Watershed Management & Sustainable Development) 
 آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( امین همایش ملی علوم و مهندسی 16 سخنرانیارائه  جدول برنامه

 دانشکده کشاورزی(  -)سالن سید جمال الدین اسدآبادی دانشگاه شیراز – 1400اسفند ماه  17شنبه سه

 17/12/1400شنبه  سه  ، (30:12  الی 30:10ساعت ):  1  پانل

 دانشکده کشاورزی(  -دیاالدین اسدآب )سالن سید جمال  حضوری

 (https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-1) آدوب کانکتآنالین: لینک  

 09177051855  تماس:شماره    سهیال پویان،  : سرکار خانم دکتر1  پانل  مسئول هماهنگی

                      سید رشید فالح شمسی دکتر  رئیس پانل:  

 پرویز گرشاسبیدکتر  ،  د حمیدرضا صادقی، دکتر علی طالبیسیّدکتر اعضاء کمیته علمی پانل:  

 دقیقه پرسش و پاسخ( 3دقیقه ارائه +    12)  دقیقه   15مدت زمان هر سخنرانی             

 سخنران عنوان سخنرانی  ردیف

 دکتر صالح یوسفی  سازی یادگیری عمیق بندی عوامل موثر بر سیالب در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدلاولویت 1

 وند رضا سپهدکتر علی REEP Treeو  GPسالی هواشناسی با استفاده از مدل های بینی خشکپیش 2

 دکتر مجید محمدی یروزکوه ف در حوزه آبخیز  BRTپذیری فرسایش هزاردره با استفاده از مدل تحلیل حساسیت 3

 ه سلیمی لدکتر جمی سالی منطقه سیستان خشکبینی سازی کلونی مورچگان در پیشبررسی کاربرد الگوریتم فراابتکاری بهینه  4

 دکتر مهدی تیموری  که عصبی مصنوعی و بعد فراکتالیبای دبی سیالبی با استفاده از شسازی منطقهمدل 5

 دکتر مژده محمدی خشوئی  کاربرد بعد فراکتال شبکه زهکشی در تعیین حوزه آبخیز معرف و زوجی  6

 دکتر وحید موسوی  های پردازش سیگنال و یادگیری عمیق تلفیق روشبینی رواناب روزانه با پیش 7

 دکتر عبدالواحد خالدی درویشان  ارزیابی قطر و پایداری خاکدانه با استفاده از پردازش تصویر  8

 

 

 



 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1400اسفندماه  18و  17
National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16 

(Watershed Management & Sustainable Development) 
 امین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 16 ارائه سخنرانیجدول برنامه 

 دانشکده کشاورزی(  -)سالن سید جمال الدین اسد آبادی دانشگاه شیراز – 1400اسفند ماه  17شنبه سه

 17/12/1400شنبه  سه ،(15:16 الی  14ساعت ):  2پانل  

 دانشکده کشاورزی(  -اسدآبادیالدین  حضوری )سالن سید جمال

 (https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-2) آنالین: لینک آدوب کانکت

 09333930906  تماس:، شماره  مهندس مژگان بردبار: سرکار خانم 2  پانلمسئول هماهنگی  

                               د حمیدرضا صادقیدکتر سیّرئیس پانل:  

 مهدی شفقتی  ، دکتر وحید موسوی، دکترتاجبخش   سیدمحمددکتر اعضاء کمیته علمی پانل:  

 دقیقه پرسش و پاسخ(  3دقیقه ارائه +    12)   دقیقه  15زمان هر سخنرانی   تدم      

 سخنران عنوان سخنرانی  ردیف

 کار دکتر فروغ گل در حوضه آبریز دروازه قرآن شیراز  1398فروردین  5آسای روز های رگبار سیلویژگی 1

 دکتر علی طالبی  های محدب و مقعر موازی در شرایط آزمایشگاهی ثیر گیاه وتیور در کاهش رواناب در دامنهأت 2

 دکتر مریم زارع  )روکش نفوذپذیر(  BMPکنترل سیالب شهری و حفظ رواناب سطحی با استفاده از تکنیک مدرن  3

 قلعه مهندس فاطمه بهشتی سه ارزیابی اثرات توسعه شهری بر میزان رواناب شهری )مطالعه موردی: حوزه آبخیز شهری بیرجند(  4

 زاده دکتر رئوف مصطفی های آبخیز استان اردبیلدر حوزه( FRIبندی شاخص ریسک سیالب )ارزیابی و پهنه 5

 الهی مهندس مصیب فرج ای سیالب در استان لرستان های تحلیل منطقهبررسی و مقایسه روش 6

 رناز براتیفدکتر  های آبخیزداری )مطالعه موردی: شهرستان برازجان( مدیریت سیالب شهری با رویکرد اثربخشی اجرای سازه 7

 دکتر سیدعلی کاظمی نژاد  غربی شهر شیراز( اثر )مطالعه موردی : نیمههای توسعه کم گیری از آب باران و رواناب سطحی در فضای سبز شهری با استفاده از روشسنجی آبخیزداری شهری و بهرهشناخت و امکان 8

 

 

 



 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1400اسفندماه  18و  17
National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16 

(Watershed Management & Sustainable Development) 
 امین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 16 ارائه سخنرانیجدول برنامه 

 دانشکده کشاورزی( -شورای مدیریتدانشگاه شیراز )سالن  – 1400اسفند ماه  17شنبه سه

 17/12/1400شنبه  سه  ،(15:16  الی  14ساعت ) :  3پانل  

 دانشکده کشاورزی(  - حضوری )سالن شورای مدیریت

 (https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-3) آنالین: لینک آدوب کانکت

 09187207573، شماره تماس:  هوئیمهندس مهین کله: سرکار خانم 3مسئول هماهنگی پانل  

                                                       داریوش حیاتی  رئیس پانل: دکتر

 دکتر جمال مصفائی ،  پور جمصالحامین  دکتر  ،  زادهدکتر ذکریا فرجاعضاء کمیته علمی پانل:  

 دقیقه پرسش و پاسخ( 3دقیقه ارائه +   12دقیقه )   15مدت زمان هر سخنرانی           

 سخنران عنوان سخنرانی  ردیف

 پریسا فرضی  دکتر شازند   زیحوزه آبخ ی آورعوامل مؤثر بر تاب ی بندتی اولو 1

 زاده دکتر رئوف مصطفی آوری هیدرولوژیکی و اقلیمی رودخانه تحت تأثیر احداث سد سبالن ای وضعیت تابتحلیل مقایسه 2

 مهندس زهرا یوسفی  محیطی سد فرخی به روش ماتریس لئوپولد و ماتریس ارزیابی اثرات سریع بررسی اثرات زیست 3

 دکتر ابراهیم امیدوار  ارزیابی اقتصادی عملیات آبخیزداری )مطالعه موردی: حوزه آبخیز خاوه دلیجان(  4

 دکتر اصغر فرج الهی  ارزیابی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح آبخیزداری سد قشالق سنندج از دیدگاه روستاییان  5

6 The Efficiency of Different Nano-adsorbents for TDS Removal from Saline Water  دکتر زهرا تحویلدار 

 دکتر جهانشیر محمدزاده هابیلی  دست سد شیر بر روی زون شور رودخانه زهره در پایینگیری مخزن سد چمتاثیر آب 7

 

 

 

 



 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1400اسفندماه  18و  17
National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16 

(Watershed Management & Sustainable Development) 
 امین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 16 ارائه سخنرانیجدول برنامه 

 دانشکده کشاورزی( -)سالن سید جمال الدین اسد آبادی دانشگاه شیراز – 1400اسفند ماه  18شنبه چهار

 81/12/1400شنبه  چهار(  30:10 الی  30:8ساعت ):  4پانل  

 دانشکده کشاورزی(  -اسدآبادیالدین  حضوری )سالن سید جمال

 (https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-1) آنالین: لینک آدوب کانکت

 09939172230  تماس:، شماره  رحمانیان   سرور  دکتر : سرکار خانم  4  پانلمسئول هماهنگی  

                                                 علی طالبیدکتر     رئیس پانل:

 پور مسعود سلیمان، دکتر  دکتر محبوبه کیانی هرچگانی  ، حمیدرضا پورقاسمیدکتر اعضاء کمیته علمی پانل:  

 دقیقه پرسش و پاسخ(  3دقیقه ارائه +    12)   دقیقه  15مدت زمان هر سخنرانی        

 سخنران عنوان سخنرانی  ردیف

 رضا احمدی لمراسکی  رسایش و رسوب در حوزه لنگر )بخش کیاسر استان مازندران(فهای حفاظت خاک اجرا شده بر میزان  ارزیابی اثربخشی طرح 1

 غالمی دکتر لیال بینی سالمت آبخیز بر پایه تغییرات محیطیپیش 2

 زاده طهرانی سحر قلی مهندس رواناب در حوضه کرخه -تحلیل نقش مدیریت در رابطه بارندگی 3

 دکتر نرگس کریمی نژاد  لغزش مبتنی بر تصاویر پهپاد فتوگرامتری و مطالعات صحرایی خندق، تونلی و زمینهای رأستجزیه و تحلیل زمانی و مکانی گسترش فرسایش 4

 کرد مهندس آزاده کاتبی دار حوزه آبخیز گالزچای بلیت اراضی در زیرآبخیزهای اولویتتغییرپذیری میزان فرسایش خاک در رگبارهای حدی از اِعمال کاربست الگوی کاربری مبتنی بر قا  5

 مهندس کیمیا منفرد  های مرکب تحلیل اثر الشبرگ درختان بر زمان شروع رواناب در دامنه 6

 هوئیمهندس مهین کله های اصلی باران در شرایط آزمایشگاهی مطالعات فرسایش خاکسنجی مؤلفهریخت 7

 کش ابراهیمی گت امهندس زهر ساز در غرب مازندران( مطالعه موردی حوزه آبخیز میخ)طراحی اقدامات اجرایی آبخیزداری مشکل محور در چرخه مدیریت سازگار   8

 

 

 



 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1400اسفندماه  18و  17
National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16 

(Watershed Management & Sustainable Development) 
 امین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 16 ارائه سخنرانیجدول برنامه 

 دانشکده کشاورزی( -شورای مدیریت)سالن  دانشگاه شیراز – 1400اسفند ماه  18شنبه چهار

 18/12/1400( چهارشنبه  30:10  الی 30:8ساعت ):  5پانل  

 دانشکده کشاورزی(  - حضوری )سالن شورای مدیریت

 (https://vroom.shirazu.ac.ir/wms1400-2) آنالین: لینک آدوب کانکت

 09179867683دین، شماره تماس:  سرکار خانم مهندس امین:  5مسئول هماهنگی پانل  

                          د حمیدرضا صادقیدکتر سیّرئیس پانل:  

 کاردکتر فروغ گل،  دکتر وحید موسوی ،  دکتر تاجبخشاعضاء کمیته علمی پانل:  

 دقیقه پرسش و پاسخ(  3دقیقه ارائه +    12دقیقه )   15مدت زمان هر سخنرانی     

 سخنران عنوان سخنرانی  ردیف

 مهندس عطیه امین دین  NDWIهای استان فارس با استفاده از سامانه گوگل ارث انجین و شاخص پایش ساالنه سطح آب تاالب 1

 مهندس مرتضی قیصوری  ارزیابی اثرات پوشش گیاهی در تغییرات جزایر حرارتی ایران  2

 افخمی حمیده  دکتر  گیر با حذف رسوب از خطوط انتقال آب دست سد رسوبمدیریت مصرف آب کشاورزی در پایین 3

 عبدالحمید قیصوری مهندس  بررسی کارایی مصرف آب محصوالت کشاورزی بر پایه گزارش سازمان یونسکو )ردپای آب( در استان فارس در شرایط بحران آب  4

 دکتر یحیی پرویزی  هایی برای طراحی برنامه جامع پایش منابع طبیعی کشور تبیین چهارچوب 5

 پور جم دکتر امین صالح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسالمی ایران در خصوص تصویب قانون مدیریت جامع آبخیز های تحلیلی بر طرح 6

 

 



 شانزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران )آبخیزداری و توسعه پایدار( 

 ، دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز 1400اسفندماه  18و  17
National Conference on Watershed Management Sciences and Engineering of Iran  th16 

(Watershed Management & Sustainable Development) 
 مراسم پایانی 

 1400/ 12/ 18توسعه پایدار(، )آبخیزداری و  آبخیزداری ایران علوم و مهندسی همایش ملی  امین16فهرست برنامه اختتامیه 
 دانشکده کشاورزی(   –حضوری )سالن سیدجمال الدین اسد آبادی  

 http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live آنالین:

 )دقیقه(   زمان برنامه  ردیف 

 3 قرائت قرآن کریم 1

 2 سرود ملی جمهوری اسالمی ایران  2

 5 خیرمقدم مجری  3

 15 سخنران جناب آقای دکتر محمدهادی صادقی، معاون محترم پژوهشی دانشگاه شیراز                 4

 15 سخنرانی جناب آقای دکتر سید رشید فالح شمسی، دبیر محترم اجرائی همایش   5

 15 بندی علمی کنفرانس                              د حمیدرضا صادقی، جمعسخنرانی جناب آقای دکتر سیّ 6

 15 سخنرانی جناب آقای مهندس عبدالحسن صمدنژاد، مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری استان فارس   7

 5 اهدای جوایز و لوح سپاس به مقاالت برتر سخنرانی و پوستر  8

 5 اهدای جوایز و لوح سپاس به برگزیدگان جشنواره آثار علمی همایش 9

 5 پیشکسوتان آبخیزداری استان فارس اهدای جوایز و لوح سپاس به  10

 5 اهدای جوایز و لوح سپاس به همکاران کمیته اجرائی 11

 5 قرائت بیانیه پایانی همایش و اعالم میزبان سال آینده  12

 10 ( آبخیزداری امین همایش17دانشگاه بیرجند، میزبان ت علمی أ عضو هیسخنرانی جناب آقای دکتر فرشاد سلیمانی )  13

 - داشت هفته منابع طبیعیمراسم کاشت نهال یادبود همایش و گرامی  14

 - عزیمت به محل پروژه آبخیزداری نمونه استان فارس، دروازه قرآن 15

 

http://www.aparat.com/farhangi.shirazu/live

