
 در هزاره سوم؛ملی مدیریت سبز  پذیرفته شده در اولین همایشمقاالت فهرست 

 ها و راهکارها تجارب، چالش
 نوع پذیرش عنوان مقاله  نویسندگان  کد مقاله 

 هادی ابراهیم  19905
ن  و عملکرد مایل از طریق نقش میانجی رسمایه   ن سیی ه تامیر ن مدیریت زنجیر برریس رابطه بیر

 اجتمایع و پویایی محییط
 شفاه 

ی  34946 ایط آب و هوایی ایران برریس  حلیمه پیر
 شفاه  مکاین ردپای آب گندم در رسر

37209 
ی، سمیه هاجر اثنن  عشر

 نقوی 
ن بر توسعه پایدار محیط زیست کارکنان بانک سپه شهر کرمان   شفاه  تاثیر نوآوری سیی

37391 
عباس معمارزاده، داود  
محمودی نیا، مریم  
 جداوی دهنو 

 شفاه  های تجدیدپذیر در ایران بر مرصف انرژی برریس اثرات توسعه مایل و رشد اقتصادی 

37477 
امیر خزایع فیض آباد، 
 فاطمه صحراگرد 

 شفاه  ردپای آب در تولید زعفران ایران

 شفاه  های شهر بیوفیلیک با رویکرد نظری شناسایی عوامل و مولفه میالد حسنعیل زاده  38116

44266 
  ، عسگر خادم وطنن

 فر عاطفه رستم
برریس اجمایل فرصت ها و چالش های پیش روی رسمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر  

ن الملیل و ایران  در سطح بیر
 شفاه 

45441 
مجتنی حیدرزاده، بهزاد 
برارزاده، سیدمحسن  

 جمایل 
ب شهری مازندران برریس ردپای کربن در تأسیسات چاه  ن آب رسر  شفاه  های تأمیر

ی هاجر اثنن  48492  عشر
کت های صنعنی شهر   ن در کسب مزیت رقابنی پایدار  در رسر ن سیی ه تامیر نقش مدیریت زنجیر

 کرمان 
 شفاه 

55817 
سمیه نقوی، هاجر اثنن 

ی   عشر
ن و برریس   وضعیت انتشار دی اکسید کربن نایسر از مرصف سموم شیمیایی در  اقتصاد سیی

 بخش کشاورزی ایران 
 شفاه 

79769 
سمیه حمیدی، بیگم  

 نارصی
ن در برنامه های توسعه جمهوری اسالیم ایران؛ مطالعه موردی حفاظت  جایگاه مدیریت سیی

 از محیط زیست 
 شفاه 

80653 
مرتضن قبادی، معصومه 

 پری احمدی
ن جهت بهینهارزیایی راهک  شفاه  سازی مرصف منابع پایه محیط زیست ارهای مدیریت سیی

96430 
، سیما  فردین ضیایی

ی، رستم  ن اسکندری سیی
 دایعن قره

ن و حکمراین خوب بر شاخص کیفیت محیط تأثیر مالیات   شفاه  زیست در ایران های سیی

39104 
فهیمه جعفری، هادی  

 پورشافع 
ن در مدیران و کارکنان سازمان آموزش و پرورش شهر  رابطه اخالق حرفه ای و مدیریت سیی

جند   بیر
 شفاه 

ن در سازمان:  استلزامات، چالش  هادی برایی  65911  سیی
 شفاه  ها و پیامدهامدیریت منابع انساین

زور عیل 67738  شفاه  اقتصاد اکولوژیک در تقابل اقتصاد نئوکالسیک  آبادی زهرا شیر

47012 
آب،  یکعیل محمدی سه

پور،  محمدرضا لطفعیل
 نیا نرگس صالح

برریس اثر رانت منابع )نفت و گاز( و کیفیت حکمراین بر شاخص تخريب منابع  زیست  
 محییط در منتخب کشورهای خاورمیانه و  شمال آفریقا

 پوسیی 

17241 
سعید مظلومیان،  محمد  
عیل زاده برزیان،  مهناز 

 ممتازان 
 پوسیی  دبستاین زیست و توسعه پایدار در دوره پیش های آموزش محیط برریس شیوه 

18792 
ایدا مهندیس، مریم 

 فر معینن 
برریس کیفیت تاثیر زیبایی شنایس و اکولوژی در توسعه سیما و منظر شهری)مطالعه اکو  

 پارک( 
 پوسیی 

37117 
ایناز کشاورز، حسنا 

 ورمقاین 
 پوسیی  اهمیت پوشش گیاه در منظر شهری )نمونه موردی خیابان سجاد مشهد( برریس 

38844 
عیل اکیی محمدی  
ن   حسیر سمچویل، امیر
 خورشیدی اطهر 

 پوسیی  ARDLبرریس اثر تولید گاز طبیع بر رشد اقتصادی در ایران با مدل 

51559 
ن مرادی،   غالمحسیر

 آبادی فاطمه سلطان 
 
 

 پوسیی  های بلوط زاگرس جنگل  تغییر اقلیم و مدیریت خشکیدگ



 نوع پذیرش عنوان مقاله  نویسندگان  کد مقاله 

53889 
مجتنی حیدرزاده، بهزاد 
برارزاده، سیدمحسن  

 جمایل 

ییک در تأسیسات چاه برریس بهره  ب شهری وری مرصف انرژی الکیی ن آب رسر های تأمیر
 )مطالعه موردی: استان مازندران( 

 پوسیی 

59040 
سیده منصوره  

غمخواری،  منوچهر  
 پور دیاری 

 پوسیی  نت اشیاء در شهرهای هوشمند در دوران پسا کرونا نقش هوش مصنویع و اینیی 

60317 
محمدکیا کیانیان، حسن 
حاجی محمدی،  عیل 

 خالقی 

ایب زیست اقلیم موثر در آسایش انسان جهت حضور گردشگر)مطالعه   ارزیایی رصن
 موردی: شهر بم( 

 پوسیی 

68617 
-ملیک، عیل بهشنی  شیوا
، آل آقا، فرانک رنجیی

یقن روح  هللا رسر
 بر برجن شاخص

ن
 پوسیی  های زیسنی خاک تأثیر کاربرد چهار کمپوست کود مریع

ضا محمدی  71123  علیر
اثرات و پیامدهای نایسر از عدم مدیریت صحیح پسماندهای جوامع روستایی  بر جذب  

ی   (  در استان همدان( Canis lupus)گوشتخواران )مطالعه موردی: گونه گرگ خاکسیی
 پوسیی 

ه صالح نیا  79516 ؛ چالش  نیر ن ن در معماری و منظر سیی  پوسیی  ها و راهکارهانگاه به مدیریت سیی

79594 
ن   سعید غالیم، حسیر
، مرتضن قاسم   محنی

ن در توسعه ساختمان ن رویکرد مدیریت سیی  پوسیی  های سیی

81244 
قبادی، معصومه مرتضن 

 پری احمدی
ن جهت کاهش اثرات محیط زیسنی   پوسیی  ارزیایی عوامل موثر بر حکمراین مدیریت سیی

86074 
ایدا مهندیس، حسنا  

 ورمقاین 
برریس نقش معماری منظر در طراج ورودی شهرها )مورد مطالعه: ورودی اصیل شهر  

 کرج( 
 پوسیی 

88530 
الهام خشوی پور، بهمن 

 خشوی پور 
دی نو در جهت توسعه پایدار )مفاهیم، اهمیت و مزایا( کارآ ، راهیی ن  پوسیی  فرینن سیی

99063 
قربان علیار، مرتضن  

 نژاد اسماعیل 
ات اقلیم گلخانهیایی گرمایش گازهایپتانسیل   پوسیی  ای جهت کاهش اثرات تغییر

 پوسیی  محییط ریزگردها های زیست چالش برریس  مصطقن پژهان فر  95967

12602 
عیل صباغیان، سیدعیل 

 الزماین بدیع
ن اروپا به جایگاه انرژیرهیافت اتحادیه  پوسیی  های تجدیدپذیر در مدیریت سیی

88331 
شهربانو گرزین، بهمن  

پور، خدیجه  خشوی
 سلیماین 

 پوسیی  مدیریت پسماندهای کشاورزی در توسعه پایدار برریس 

93882 
ضا احمدی، بهمن   علیر

 خشوی پور 
ن و مدیریت زیست ی در تدارکات سیی  پوسیی  محییط نقش رهیی

 عیل خالقی  10192
ان عالقه  ن پایسر با مواد نفنی در نواج روستایی )مطالعه  مندی به محیط زیست و مالچمیر

 موردی: روستاهای عالونه ضعیف و قاسم زامل در شهرستان حمیدیه( 

چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

14766 
پژمان الهایم  
 طالشمیکائیل 

 مدیریت فاضالب و پسماند حاصل از فرآیندهای بازیافت 
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

29966 
مژگان انتظاری نجف  
 آبادی ، مجید غالیم 

 تأثیر ژئومورفولوژی رودخانه ها بر زیستگاه و حیات آبزیان 
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

های کیفیت آب ز  یاری دانیال هللا  30610 ات پارامیی  GISافزار یرزمینن دشت رسبیشه توسط نرم برریس روند تغییر
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

31038 
نژاد الهام چاهخویی 

رفسنجان، نرگس رسلک، 
 محمدجواد زارع 

 ریزی کشور های حسابریس عملکرد بر ارتقای بودجه سازی مفهویم مؤلفهمدل
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 



 نوع پذیرش عنوان مقاله  نویسندگان  کد مقاله 

44596 
ساینا درخان، حسنا  

 ورمقاین 
 های فرانسوی)نمونه موردی باغ ورسای( و الگوی طرح کاشت باغبرریس نظام کاشت 

چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

ن غالیم  57804 ن از منظر منابع انساین  حسیر ن نقش مدیریت سیی  تبییر
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

62002 
ضا محمدی، سعید  علیر

 برخوری 
ات زیست محییط  ن حوضهمروری بر تاثیر ای انتقال آب ) مطالعه موردی حوضه  اثرات بیر

 جازموریان( 

چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

؛ یک مرور نظام مند  سعیده الواین  62931  روشهای آموزش زیست محییط برای دانش آموزان ابتدایی
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

 ( Acinonyx jubatusبرریس مخاطرات حفاظنی گونه یوزپلنگ )  محمدصادق کریم  70574
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

71385 
سعید غالیم، مرتضن  
قاسم، محمد زاریع  

 محمود آبادی 
 نقش فناوری های نوین در بهبود راهکارهای بهینه سازی انرژی 

چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

 های غیر رسم در آموزش زیست محییط نقش محیط و آموزش  سعیده الواین  84711
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

88720 
ن مرادی،   غالمحسیر

 آبادی فاطمه سلطان 
 تغییر اقلیم و بیماری ذغایل بلوط در مدیریت جنگلهای زاگرس 

چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

91553 
ن مرادی،   غالمحسیر

 آبادی فاطمه سلطان 
 های غرب ایران خوار بلوط در جنگل های چوب تغییر اقلیم و مدیریت سوسک 

چاپ در  
موعه  مج

 مقاالت 

72752 
ن باوفا، زینب   حسیر امیر

 باوفا 
 های قانوین اجرای حسابریس عملکرد در دیوان محاسبات کشور سازی مفهویم جنبهمدل

چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

49447 
امیر خزایع فیض آباد، 
 فاطمه صحراگرد 

جند(  SWOTاز روش مطالعه مدیریت آب شهری با استفاده   )مطالعه موردی:شهربیر
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

35298 
ن باوفا،  حسیر امیر

ن  محمدعیل باوفا، حسیر
 خنیفر

 سازی مفهویم استقالل دیوان محاسبات کشور برای اجرای حسابریس عملکرد مدل
چاپ در  
مجموعه  
 مقاالت 

 


