
 
 

داریو توسعه پا ستیز طیدر مح ن ینو یها یفناور یمل اولین همایش  

1400دانشگاه بیرجند    

 لینک برگزاری: 

https://ac5.birjand.ac.ir/ncntesd1 

شهریور   24چهارشنبه   

 زمان برنامه افتتاحیه  مدت زمان

دقیقه  3  تالوت قرآن  

10-9  

دقیقه  3 ایران سرود جمهوری اسالمی    

دقیقه  2  صلوات خاصه امام رضا)ع(  

دقیقه  3 سرود دانشگاه بیرجند  کلیپ معرفی و پخش   

دقیقه  5  
 خیر مقدم و سخنرانی جناب آقای دکتر خامسان

 رئیس محترم دانشگاه بیرجند 

دقیقه  5  خیر مقدم و گزارشی از همایش )توسط دبیر همایش(  

دقیقه   10  

سلیمانیسخنرانی جناب آقای دکتر   

رئیس محترم مرکز نوآوری و فناوری منابع طبیعی سازمان جنگل ها،  

 مراتع و آبخیزداری کشور 

دقیقه  5  پخش کلیپ معرفی  محیط زیست استان 

دقیقه  5  
 سخنرانی جناب آقای دکتر اکبری 

 مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی 

دقیقه   10 امینی سخنرانی  سرکار خانم دکتر    



 
 

  ،دفتر تاالب  یبوم ستیز ت یریو مد  یز یگروه برنامه ر  محترم سیرئ

 سازمان حفاظت محیط زیست کشور 

دقیقه  5 شرکت کنندگان  ییو راهنما  شیهما یعلم ری دب یسخنران   

دقیقه   30  

دانشگاه   ستیز ط یگروه مح  ریمد دکتر اعظمی)  جناب آقای سخنرانی

  یمل شیهما نیدوم زبان یمبه عنوان  دانشگاه زنجان  ندهینماو زنجان 

(داریو توسعه پا ستیز  ط یدر مح نینو یها ی فناور  

30:10-10  

 

 بخش دوم ارائه سخنرانی های شفاهی 

 پنل: کرونا و محیط زیست 

دکتر محمد رضا رضاییجناب آقای دبیر پنل:   

دقیقه   15  
تاب اور در دوره  بسط چارچوب طراحی و برنامه ریزی برای شهرهای 

 پساکرونا

-30:10

30:11  

دقیقه   15  بر آلودگی هوا در شهر اصفهان  (Covid-19)اثر شیوع ویروس کرونا 

دقیقه   15  
بر   د ی)با تاک یجهان ستیز ط یبر مح COVID-19 روس یو  یدمیاپ راتیتاث

 مثبت(  یامدهایپ

دقیقه   15  پرسش و پاسخ 

زیستی پنل نانوتکنولوژی و فناوری های   

دکتر محمد حسین صیادی جناب آقای دبیر پنل:   

دقیقه   15  
استفاده از نانوتکنولوژی در بسته بندی مواد غذایی و توکسیسیتی  

 احتمالی آنها بر سالمت انسان و محیط زیست 

-30:11

30:21  

دقیقه   15  
 CuS بررسی کارایی نانوکامپوزیت کربن فعال مغناطیسی پوشش یافته با

 ی آب  های تتراسایکلین از محلولدر جذب 

دقیقه   15  
آبی با   پاکسازی زیستی انواع فلزات سنگین موجود درمحیط های خاکی و

 استفاده ازانواع میکروارگانیسم ها

دقیقه   15  پرسش و پاسخ 



 
 

 پنل منابع طبیعی و محیط زیست 

دکتر جابر اعظمیقای جناب آدبیر پنل:   

دقیقه   15  
گردوغباردر جنوب غرب آسیا   ی طوفان مستعد تولیدکننده شناسایی منابع 

 HYSPLIT با استفاده از مدل

16-15  
دقیقه   15  

  صنعتی پسماند  زباله سوز  واحدهای  در  هوا آلودگی کنترل های  تکنولوژی

 ز گا و  نفت  صنایع  برای

دقیقه   15  
کاربرد سنجش از دور و سامانه های اطالعات جغرافیایی در تهیه  

 خصوصیات زیستگاهی خرس سیاه بلوچی 

دقیقه   15  پرسش و پاسخ 

 پنل برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار 

احمدی زاده  سید سعید رضا  دکتر جناب آقای دبیر پنل:   

دقیقه   15  
در   ل یس  سکیموثر بر خطر ر یو پارامترها یجهان ش یاثر گرما یبررس 

 استان تهران

17-16  
دقیقه   15  

با   زد ی شهر بزرگ  باغدر طرح   یمشارکت مردم گاهیجا شناسی بیآس 

ی فیک  لیاستفاده از روش تحل   

دقیقه   15  
ریزی شهری  ارائه چارچوب بکارگیری رویکرد بیوفیلیک در برنامه 

شهرها کالن   

دقیقه   15  پرسش و پاسخ 

 کارگاه ها و نشست ها 

دقیقه   30  
کارگاه آشکارسازی تغییرات پهنه های آبی)مطالعه موردی تاالب کجی  

دکتر الهام یوسفی سرکار خانم نمکزار نهبندان(:   
18-17  

دقیقه   30  
  دبیر نشست: نشست وضعیت محیط زیست استان )وضعیت حال و اینده(:

حفاظت محیط زیست خراسان   )مدیرکل محترم   دکتر حسن اکبری جنای آقای 

 (  جنوبی

دقیقه   15 و معرفی مقاالت برتر  ایراد بیانیه  ،همایش اجرایی  سخنرانی دبیر   20:18-18  

 


