برنامه زمانی پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
چهارشنبه 1316/11/16
زمان

افتتاحیه

عناوین

0388- 03:8

پذیرش

03:8- 0388

افتتاحیه و پذیرایی

03:8 - 0388

قرائت قران و پخش سرود

0388- 03:8

گزارش دبیر انجمن

دکتر ساناز صنایع گلدوز

03:8- 03::

گزارش دبیر علمی همایش

دکتر رومینا سیاح نیا

03::- 03::

سخنرانی رئیس انجمن

دکتر مجید مخدوم

03::- 03::

مقاله  3:برآورد مکانی ردپاي کربن ناشی از سوخت هاي فسیلی ،رهیافتی به منظور هدایت پروژه
هاي توسعه اي به مناطق برخوردار و کاهش فشار ناشی از توسعه (مطالعه موردي 3استان قزوین)

ارائه مقاالت

03::- :838:
:838:- :83::

پذیرایی

سخنران

نغمه مبرقعی ،مجتبی رعنایی

اعضاء پنل

دکتر هومان لیاقتی

مقاله  3:شناسایی و طبقه بندي عوامل تخریب در مناطق حفاظت شده (مطالعه موردي  3منطقه سیاوش رضازاده ،علی جهانی ،مجید دکتر رومینا سیاح نیا
دکتر لعبت زبردست
مخدوم ،حمید گشتاسب میگونی
حفاظت شده باشگل ،استان قزوین)
مهندس رضا خلیلی
حسن اسماعیلزاده ،اصغر مهاجري
مقاله 3:ارزیابی تاثیرات اجتماعی و فرهنگی توسعه قطار حومه اي در مجموعه شهري تهران

:83::- :83::
:83::- ::38:

مقاله  3:مفاهیم تاب آوري در محیط زیست شهري

رومینا سیاح نیا ،سارا عباس زاده

::38:- ::3::

مقاله  3:جایگاه و کاربرد مفهوم تابآوري در ارزیابی اثرات محیط زیستی

حسین محمودي

ارائه مقاالت
::3:: - ::3::
::3:: - ::3:8

مقاله  36انتخاب گونه هاي گیاهی تاب آور در برابر تغییرات اقلیمی براي فضاي سبز شهري (مطالعه
موردي 3شهر تهران)
بحث و جمعبندي

دکتر مجید مخدوم
دکتر فرزام پوراصغر

امید نوري

دکتر مهرداد میرسنجري

برنامه زمانی پانزدهمین همایش ملی ارزیابی اثرات محیط زیستی
پنجشنبه1316/11/11

زمان
افتتاحیه

ارائه مقاالت

عناوین

03:8- 0388

پذیرش

0388- :8

کارگاه  3:نقشه سازي خدمات اکوسیستمی

:8-:83:8

پذیرایی

:83:8-::3:8

کارگاه 3:ابزارهاي گذار بر اقتصاد سبز

::3:8- ::

اختتامیه و پذیرایی

سخنران

اعضاء پنل

دکتر نغمه مبرقعی

دکتر فرزام پوراصغر

آدرس محل برگزاری :دانشگاه شهید بهشتی  -دانشکده ادبیات -تاالر مولوی

دکتر اردوان زرندیان
دکتر ساناز صنایع گلدوز
مهندس فرحناز سبزواري

