
 

 

 

 1400/2021 انشگاه کردستاند -سطوح آبگیر بارانسامانه های دهمین کنفرانس بین المللی برنامه های بندی برنامه زمان

 صبح( 14-8:00) 1400آذر  3چهارشنبه 

 (a-https://meet.uok.ac.ir/ch/icrcl ورود: ینکل) سالن مولوی دانشگاه کردستان

 رفع مشکالت احتمالی در سامانه ویدیو کنفرانسورود شرکت کنندگان محترم و  8:00 – 9:00

مراسم 
افتتاحیه

 

 سرود ملی و قرائت قرآن 9:00 –  9:10

 سخنرانی مدعوین کنفرانس

 جناب آقای دکتر صادقیدانشگاه کردستان محترم ریاست  9:10 – 9:20

 دکتر امینی جناب آقایعلمی کنفرانس محترم گزارش دبیر  9:20 – 9:30

 های سطوح آبگیر باران  جناب آقای دکتر تاجبخشانجمن سامانهمحترم ریاست  9:30 – 9:40

 باران  یرسطوح آبگ یسامانه ها یبرخ یمعرف ویدئو کلیب: 9:40-9:50

 جقهریاست سازمان محیط زیست کشور جناب آقای دکتر سالمعاونت محترم ریاست جمهوری و  9:50 –10:05

 هی زادهسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کردستان جناب آقای دکتر نصرالمحترم ریاست  10:05 – 10:20

 کردستان جناب آقای مهندس آریانژاد ای منطقه آب شرکتمحترم  مدیرعامل 10:20 – 10:30

 جناب آقای مهندس تخت شاهی کردستان و فاضالبشرکت آب محترم  یرعاملمد   10:30-10:40

 یمهندس سپر یجناب آقا یسازمان جهاد کشاورزمحترم  یاستر 10:40-10:50

 استراحت 10:50 – 11:10

 1سخنرانی کلیدی  سخنرانی جناب آقای دکتر نیک کامی ریاست پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری 11:10 – 11:30

 2سخنرانی کلیدی  از دانشگاه سئول کره جنوبی   Prof. Mooyoung Hanسخنرانی 11:30 – 11:50

 ویدئو کلیب آبخیزداری در استان کردستان 11:50-12:00

 نشست اول نشست مدیریت تخصیص منابع آب در مقیاس حوزه های آبخیز، چالش ها و مسائل 12:15 -13:45



 

 

 

 
 

 1400/2021ستان دانشگاه کرد -کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر بارانبندی برنامه های دهمین برنامه زمان

 

 

 ظهر(از)بعد 1400 آذرماه  3 چهارشنبه

 (a-https://meet.uok.ac.ir/ch/icrcl :صالن اصلی ورود ینکل) دانشگاه کردستان و سالنهای جانبی سالن مولوی

 بخش اول ارائه مقاله (2شماره سالن ) سخنرانی مقاالت شفاهی 14:30 – 16:00

 بخش اول ارائه مقاله (3)سالن شماره  سخنرانی مقاالت شفاهی 14:30 –16:00

 نشست دوم نشست استحصال آب باران برای کشاورزی با آبیاری سیالبی 16:00 – 17:30

 پایان برنامه دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران در روز اول

 

  



 

 

 

 

 1400/2021ستان دانشگاه کرد -بندی برنامه های دهمین کنفرانس بین المللی سامانه های سطوح آبگیر بارانبرنامه زمان

 )صبح( 1400آذر  4پنج شنبه 

 (a-https://meet.uok.ac.ir/ch/icrcl :سالن اصلیبه  ورود ینکل)،  کنفرانس و سالنهای جانبی سالن اصلی

  شرکت کنندگان محترمورود  08:20 – 08:30

 ارائه مقاالت (2سالن شماره ی )مقاالت شفاه ارائه 08:30 – 09:30

 ارائه مقاالت (3سالن شماره ی )مقاالت شفاه ارائه  08:30-09:30

 سومنشست  منابع آب یفیتک یریتچالش ها و مدنشست  09:30 – 11:00

 3سخنرانی کلیدی  )مهندس کوروش امینی( کردستانآبخیزداری و مدیریت سنتی آب در استان   11:00-11:20

 4سخنرانی کلیدی  از کشور کرواسی Dr. Michal Kravčík   یسخنران 11:20 – 11:40

  بازدید از پوسترها   12:00-12:30

 (a-https://meet.uok.ac.ir/ch/icrcl ورود: ینکل) -(بعدازظهر) 1400آذر  4پنج شنبه 

 نشست چهارم حکمرانی قلمروهای هیدرواجتماعی دریاچه زریبارنشست  14:00 – 15:30

 کردستان جناب آقای دکتر کرمی سخنرانی معاونت پژوهشی دانشگاه 15:30 – 15:40

اختتامیه
 

 استان کردستان جناب آقای دکتر سدری مرکز تحقیقاتریاست سخنرانی  15:40-15:50

 کنفرانس جناب آقای دکتر احمدی سخنرانی دبیر اجرایی 15:50 – 16:00

 بیانیه پایانی کنفرانس توسط دبیر علمی کنفرانس دکتر نیک مهر 16:00-16:10

 و استان تجلیل از پیشکسوتان صنعت آب کشور 16:10 -16:35

 تجلیل از برگزار کنندگان کنفرانس و عوامل اجرایی 16:35- 16:55

 کنفرانس سطوح آبگیر باران آیندهمعرفی میزبان سال  16:55 – 17:10



 

 

 

 

 

 2سالن شماره   شفاهی ارائه مقاالت بخش اول

 

 ، رویز فتحیآقای دکتر پ -2تاجبخش، آقای دکتر  -1اعضای نشست: 

 (s-https://meet.uok.ac.ir/ch/icrcl لینک ورود:) ،بعد از ظهر 1400آذر ماه  3چهارشنبه 

 زمان عنوان سخنرانی  ارائه دهنده *

 14:40-14:30 ورود ارائه دهندگان و شرکت کنندگان محترم

 14:50-14:40 تحلیلی بر توسعه باغ های دیم، استراتژی تولید در باغبانی کشور یرخضریپمحی الدین  1

 The socio-economic impacts of drought and water crisis on local هیالل فرج اصغر 3
communities of Iran 

14:50-15:00 

تحلیل تغییرات شاخص های حدی اقلیمی نمایه ساده شدت روزانه و تعداد  زینب حزباوی 2

 روزهای با بارش سنگین در ایستگاه باران سنجی آستانه اشرفیه، گیالن

15:00-15:10 

گار استحصال آب و افزایش تولیدات کشاورزی مبتنی بر رویکرد مدیریت ساز علی اکبر داودی راد 4

 راهبردی آبراهه های فصلی

15:10-15:20 

 Participation of local communities in Watershed اللهی فرج اصغر 5
Management projects of  Ziarat Watershed, Golestan 

15:20-15:30 

 

 

 3سالن شماره  شفاهی ارائه مقاالت بخش دوم

 

  ناصح قادری،  -2، کامران چپی -1 اعضای نشست: آقایان دکتر:

 (w-https://meet.uok.ac.ir/ch/icrcl لینک ورود:) ،بعد از ظهر 1400آذر ماه  3چهارشنبه 

 14:40-14:30 ورود ارائه دهندگان و شرکت کنندگان محترم

 14:50-14:40 بررسي شرايط حوضه كبودكمر جهت ايجاد سامانه هاي سطوح آبگير باران امیر مرادی نژاد 1

 رست قباد 2

 می زاد

 15:00-14:50 نآاستحصال آب باران به عنوان یک رویکرد آبی پایدار و مزایای متداول 

وح ی سطرشد طولی و زنده مانی نهال های زیتون در تیمارهای مختلف سامانه ها سعید نجفی 3

 آبگیر باران

15:00-15:10 

 Rainwater harvesting as a drought adaptation in Southern طاهره انصافی مقدم 4

Khorasan 
15:10-15:20 

ساناز پورفالح  5

 اسدآبادی

 15:30-15:20 غذا-نرژیا-نقش استحصال آب باران در پیوند آب

 

 

 

 



 

 

 

 

  2سالن شماره   شفاهی ارائه مقاالتش سوم خب

 

 جمیل بهرامیدکتر -2، عطا شیرزادیدکتر  -1   اعضای نشست: 

 (s-https://meet.uok.ac.ir/ch/icrclورود:  ینک)لصبح،  1400آذر ماه  4پنجشنبه 

 11:10-11:00 ورود ارائه دهندگان و شرکت کنندگان محترم

طالعه ان مشناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیدههای حدی بارندگی در استان کردست زینب فتحی تیلکو 1

 موردی:٢٠١٧-١٩٩٠

11:10-11:20 

مقایسه شاخص های  SIAP و PN خشکسالی دشت زاهدان باتاکیدبررسی   مهناز کیانی مجد 2

 برایستگاه های بارانسنجی

11:20-11:30 

 11:40-11:30 رقیشدر استان آذربایجان استحصال آب برف از سطوح غیرقابل نفوذ مصنوعی  داود نیک نژاد 3

ر بتان ارزیابی وضعیت اثرگذاری طرح های آبخیزداری و جنگلداری استان کردس مازیار حیدری ٤

 جمع آوری باران و شناسایی چالش های موجود 

11:40-11:50 

 ,Methods of Rain Water harvesting and its effects on food حامد بیگی 5

economy and environment   
11:50-12:00 

 

 3سالن شماره   شفاهی ارائه مقاالت بخش چهارم

 دکتر امید رحمتی-2ندس حسین خالدیان، مه -1اعضای نشست: 

 (w-https://meet.uok.ac.ir/ch/icrclلینک ورود: )صبح،  1400آذر ماه  4پنجشنبه 

 11:10-11:00 ورود ارائه دهندگان و شرکت کنندگان محترم

وحید  1

 غالمی

 11:20-11:10 البغیر قابل نفوذ در پتانسیل وقوع سیبررسی تاثیر توسعه مناطق مسکونی و سطوح 

احمدرضا  2

کشتکار 

 قالتی

 11:30-11:20 راهکارهای برقراری توازن بین ایمنی و تفریح در سامانه های آبگیر باران

سید  3

حسین 

 ربیعی

 دلمی با بررسی استفاده از طرح های جمع آوری آب باران و استفاده مجدد از آب خاکستر

watermet (مطالعه موردی: شهر ساری(  

11:30-11:40 

4 

امیر 

مرادی 

 نژاد

 استفاده از سامانه های سطوح آبگیر باران در رواناب شهری اراک

11:40-11:50 

5 Idir EL 
konty 

GIS contribution to the mapping of the vulnerability to pollution of 
the Haouz aquifer downstream from Marrakech, according to the 
DRASTIC method 

00:21-0511:  

 



 

 

 

 

 

 کارگاههای آموزشیبرنامه برگزاری 
 

 صلی دانشگاه کردستاناسالن  -آذر ماه 2سه شنبه  

 (s-https://meet.uok.ac.ir/ch/icrclورود:  ینک)ل

 زمان مدرس عنوان  

 یبرا ییو روستا یشهر یآب در مناطق مسکون یجمع آور یها یوهش 1

 مصارف مختلف

 09:00 -11:00 دکتر هادی معماریان

 12:00 -14:00 گروه مدرسین توسعه باغات با استفاده از استحضال آب باران 2

3 Estimating snow mass changes using satellite-based 

retrievals and hydrological modeling 
Dr. Ala Bahrami 20:00- 18:00 

 

 

 

 


