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 دریایی خرمشهر

تجمع زیستی فلزات سنگین در رسوب و 
گیاه مانگرو در منطقه بندر امام خمینی و 
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 اسینکارش
مهندسی منابع 

 محیط زیست-طبیعی

دانشگاه علوم و فنون 
 دریایی خرمشهر

مکان یابی نیروگاه های برقابی کوچک در 
 GISحوضه سد کرخه با استفاده از 

6307 
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 کارشناسی اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی 7
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 کارشناسی گیاهان آبزی 68

 کارشناسی رسم فنی 66

 کارشناسی جانور شناسی 66

 کارشناسی نقشه خوانی 63
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 کارشناسی کاربرد کامپیوتر در منابع طبیعی 65

 کارشناسی شیمی محیط زیست 61
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 کارشناسی تشریح و مرفولوژی گیاهی 60

 کارشناسی ریخت زایی و اندام زایی در گیاهان 69

 کارشناسی رشد و نمو گیاهی 38

 کارشناسی شناسی گیاهیزیست  36

 

 هاها و کارگاهکلاسشرکت در
شمار

 ه
 سال کشور برگزار کننده کارگاه

6 
دانشگاه علوم و فنون  HSE آموزشی دوره

 دریایی خرمشهر
 6300 ایران

6 
دانشگاه علوم و فنون  GIS دوره آموزشی

 دریایی خرمشهر
 6307 ایران

3 
دانشگاه علوم و فنون  کارآفرینی -های کسب و کارمهارت دوره

 دریایی خرمشهر
 6300 ایران

3 
دانشگاه علوم و فنون  زیست همایش و کارگاه آموزشی اثرات توسعه بر محیط

 دریایی خرمشهر

 ایران
6300 

 6393 ایران دانشگاه تربیت مدرس همایش دانشگاه و نشاط؛ تبیین ابعاد و راهکارها 5

1 
)دستگاه سنجش هیدروکربن های نفتی و  HPLCآموزش تکنیک 

 مشتقات آن ها(

دانشگاه علوم و فنون 
 دریایی خرمشهر

 ایران
6309 

7 
دانشگاه علوم و فنون  کارگاه آموزشی روش تحقیق

 دریایی خرمشهر

 6309 ایران

0 
دانشگاه علوم و فنون  کارگاه آموزشی مقاله نویسی

 دریایی خرمشهر

 6309 ایران

9 
درجه بندی مخاطرات زیست محیطی و فرسایش پذیری  کارگاه آموزشی

 مناطق ساحلی

دانشگاه علوم و فنون 
 دریایی خرمشهر

 6309 ایران

68 
دانشگاه علوم و فنون  کارگاه آموزشی بافت شناسی

 دریایی خرمشهر

 6309 ایران

66 
دانشگاه علوم و فنون  White smokeو  Endnoteکارگاه آموزشی 

 دریایی خرمشهر

 6309 ایران

66 
با مشارکت مالی  GEF/SGPهای کارگاه آموزشی تدوین طرح

 های بین المللیسازمان
 دانشگاه تربیت مدرس

 ایران
6393 

63 
دانشگاه صنعتی خاتم  کارگاه آموزشی اعلام نیازها و مسائل پژوهشی

 الانبیا بهبهان
 6393 ایران

63 
دانشگاه صنعتی خاتم  کارگاه آموزشی ناهنجاری اسکلتی و حرکات اصلاحی

 الانبیا بهبهان
 6393 ایران
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65 
دانشگاه صنعتی خاتم  کارگاه آموزشی معرفی پتنت و استفاده از آن در پروپوزال و پایان نامه

 الانبیا بهبهان
 6393 ایران

61 
دانشگاه صنعتی خاتم  دانشگاه پژوهش محور -کارگاه آموزشی دانشگاه آموزش محور

 الانبیا بهبهان
 6393 ایران

67 
و  SWATدوره آموزشی اولویت بندی زیر حوضه ها با استفاده از مدل 

 URLروش 
 دانشگاه تربیت مدرس

 ایران
6395 

 6393 ایران دانشگاه تربیت مدرس دوره آموزشی پیشگیری و ایمنی در برابر حریق 60

 6393 ایران دانشگاه تربیت مدرس های اولیه و ایمنی در آزمایشگاهدوره آموزشی کمک 69

 6397 ایران دانشگاه تربیت مدرس کارگاه آموزشی ایده پردازی و تفکر خلاق 68

 6397 ایران دانشگاه تربیت مدرس کارگاه آموزشی طراحی مدل کسب و کار 66

 6397 ایران دانشگاه تربیت مدرس کارگاه آموزشی مالکیت فکری 66

 6397 ایران دانشگاه تربیت مدرس کارگاه آموزشی امور حقوقی و قراردادها 63

 6397 ایران دانشگاه تربیت مدرس Adobe InDesignکارگاه آموزشی  63

 6397 ایران دانشگاه تربیت مدرس تراریوم کارگاه آموزشی 65

61 
دانشگاه های اتحادیه  Team Workingکارگاه آموزشی 

 اروپا
 مجارستان

6397 

67 
دانشگاه علوم کشاورزی  استارتاپکارگاه آموزشی ایده تا واقعیت 

 و منابع طبیعی خوزستان
 ایران

6390 

60 
دانشگاه علوم کشاورزی  کارگاه آموزشی بوم مدل کسب و کار استارتاپ ها

 و منابع طبیعی خوزستان
 ایران

6390 

69 
دانشگاه علوم کشاورزی  SPSSکارگاه کاربرد مدل تاپسیس در نرم افزار 

 و منابع طبیعی خوزستان
 ایران

6390 

 

 هاها و کارگاهبرگزاری کلاس
شمار

 ه
 سال محل برگزاری کارگاهعنوان 

6 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  Research Gateآشنایی با شبکه اجتماعی علمی 

 6399 خوزستان

6 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  روشهای جستجو در انواع منابع اطلاعاتی جهانی

 6399 خوزستان
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3 
 طیبر مح  COVID-19روسیو ریتأث یبررس یسخنران

 ستیز

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 6399 خوزستان

3 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی  استفاده مجدد از پساب یطیمح ستیملاحظات ز

 6399 خوزستان

 کارگاه آموزش گام به گام نرم افزار مندلی 5
علوم کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

 خوزستان
6390 

 بررسی کیفیت پساب های صنعتی با تأکید بر صنایع استان خوزستان 1
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
6390 

 6393 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان کارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفته 7

 6393 دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء بهبهان کارگاه آموزشی مقاله نویسی 0

 6396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان سخنرانی روش های نوین تصفیه آب 9

 6396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان سخنرانی گیاهان مقاوم به آلودگی هوا 68

 6396 واحد آباداندانشگاه آزاد اسلامی   ش جهانی و اثرات آن بر محیط زیستسخنرانی گرمای 66

 6396 دانشگاه پیام نور مرکز خرمشهر ارگاه آموزشی روش تحقیق پیشرفتهک 66

 
 
 
 نامهپایان مشاوره در

 شماره
نام 

 دانشجو
 تاریخ نامهعنوان پایان مقطع

6 
حسین 
یوسف 

 نیا

کارشناسی 

 ارشد

تعیین غلظت  فلزات  سنگین در خاستگاه رویشی پر کورکور 

 6393 سیاه شمال ایران

6 
فریبا 

هدایت 
 زاده

کارشناسی 

 ارشد

بررسی امکان استفاده از جلبک به عنوان پایشگر زیستی فلزات 

 6395 سنگین در رودخانه کارون

3 
زهرا 
شیخ 
 زاده

کارشناسی 

 ارشد

بهینه سازی فرایند تصفیه پساب های نفتی با استفاده از نانو ذرات 

 6395 آزمایشگاهیمغناطیسی عامل دار شده در مقیاس 

3 

سیده 
مرضیه 
موسوی 
 شهرکی

کارشناسی 

 ارشد

ارزیابی زیست محیطی آلودگی فلزات سنگین در خاک منطقه 

 6395 زرقان

5 
وحیده 
 مزارعی

کارشناسی 

 ارشد

 تعیین غلظت فلزات سنگین در انواع تنباکوهای موجود در ایران

6395 
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1 
امیر 
 زیدی

کارشناسی 

 ارشد

نانوفتوکاتالیزور در حذف رنگ پساب های صنعتی مطالعه تاثیر 

 6391 )مطالعه موردی کارخانه پایاتکس کرج(

7 
میلاد 
 شادفر

کارشناسی 

 ارشد

ممیزی مصرف آب در کارخانه شکر امیرکبیر اهواز با استفاده از 

 6391 فناوری پینچ جهت کاهش حجم پساب

0 
صغری 
 وزدانی

کارشناسی 

 ارشد

 یبسترها محیطیی زیستکنترل آلودگ یهاو روش یابیارز

فاده با است سکیر یابیارز یدر راستای میعانات گازی سازرهیذخ

 )مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان(،  FMEAاز روش 

6397 

 

 مقالات چاپ شده فارسی
 نام مجله عنوان مقاله سال نام نویسندگان شماره

6 
اسپرغم و  چراغی،

 .نوریائی
6396 

شیربت  ماهی مصرف از ناشی کادمیوم ریسک ارزیابی

(Barbusgrypusرودخانه) اروند 

فصلنامه علمی 
پژوهشی 

 اکوبیولوژی تالاب

 6396 .چراغی چراغی، 6

ارزیابی ریسک جیوه ناشی از مصرف ماهی 

 .( در رودخانه کارونBarbusgrypusشیربت)

فصلنامه علمی 
پژوهشی بیولوژی 

 کاربردی

3 
دادالهی سهراب،  چراغی،
 .ه، غانمی، دورقیصفاهی

6396 

بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه 

 در استان خوزستان)فصل زمستان(.  (Avicennia marina)حرا

مجله علمی 
پژوهشی علوم و 

 فنون دریایی

3 
صفاهیه، دادالهی  چراغی،
 .غانمی، دورقی، سهراب

6396 

( و Avicennia marinaدر گیاه حرا )فلزات سنگین  غلظت تعیین

 رسوبات بندر امام خمینی)فصل تابستان(.

نشریه علمی 
پژوهشی اقیانوس 

 شناسی

5 
پورخباز،  چراغی،

 .جوانمردی
6396 

( رودخانه Liza abuتعیین غلظت جیوه در ماهی خوراکی بیاح )

 کارون.

علمی مجله 
علوم  پژوهشی

 پزشکی مازندران.

1 
دادالهی ، چراغی، صفاهیه

 .راب، غانمی، دورقیسه
6396 

تغییرات غلظت فلزات سنگین در اندام های گیاه حرا 

(Avicennia marinaو رسوبات رویشگاه بردستان بندر دیر ). 

مجله علمی 
پژوهشی 

 اکوبیولوژی تالاب

7 
 چراغی،پورخباز، 

 .جوانمردی
6393 

 تعیین میزان سرب در بافت عضله ماهی خوراکی شیربت

کید بر انباشتگی و ارزیابی خطرات.رودخانه اروند با تا  

فصلنامه علمی 
علوم پژوهشی 

 محیطی

0 
صفاهیه، دادالهی  چراغی،

سهراب، غانمی، ک.، 
 .دورقی

6393 
( به عنوان Avicennia marinaمطالعه امکان استفاده از گیاه حرا)

 .پایشگر زیستی فلزات سنگین در خوریات ماهشهر

فصلنامه علمی 
پژوهشی علوم 

 محیطی،

9 
موسوی شهرکی، 

پورخباز، جوانمردی، 
 .چراغی

6395 
ف رزی اطرابررسی آلودگی فلزات سنگین در خاک اراضی کشاو

 شهر زرقان استان فارس
فصلنامه علمی 

پژوهشی علوم و 
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تکنولوژی محیط 
 زیست

68 
 پورخباز، هدایت زاده،

 چراغی
6395 

بررسی ضریب همبستگی میان فلزات سنگین در 

Chaetomorpha sp.  و آب و رسوب در آبگیر تصفیه خانه های

 آب شرب محدوده رودخانه کارون

نشریه علمی 
پژوهشی اقیانوس 

 شناسی

66 
مزارعی، پورخباز، 

 جوانمردی چراغی،
6391 

پرمصرف  برخی تنباکوهای معطر در سنگین فلزات تعیین میزان

 ایران، بازار در
مجله علوم 

 پزشکی رفسنجان

66 
 چراغی،زیدی، علیزاده، 
 زمانی

6391 
حذف مالاشیت سبز از استخرهای پرورش آبزیان با استفاده از نانو 

 .SBA-15 تکاتالیس

مجله بهره   
برداری و پرورش 

 آبزیان

63 
ربانی، حسینی بیزکی، 

 .یچراغریاحی بختیاری، 
6397 

های نفتی موجود در رسوبات بررسی روند افزایش آلودگی 

 .سطحی در سواحل استان مازندران
نشریه مهندسی 
 عمران امیرکبیر

63 
رضایی زیدی، علیزاده، 

 .زمانی چراغی،شادگان، 
6397 

جهت تخریب  TiO2@SBA-15و  TiO2استفاده از نانومواد 

 فتوکاتالیستی مالاشیت سبز
مجله بهره برداری 
 و پرورش آبزیان

 6390 چراغی 65
بررسی علل و عوامل بیماری آنتراکوزیس و دلایل شیوع آن 

 .در تهران با تاکید بر آلودگی هوا
فصلنامه جغرافیا و 

 روابط انسانی

 6390 چراغی 61

نشریه مطالعات  بررسی تاثیر وارونگی دمایی بر آلودگی هوای شهر تهران 
محیط زیست، 
منابع طبیعی و 
 توسعه پایدار

 6399 چراغی 67
ترین روش دفع پسماندهای عفونی در راستای مدیریت بهینه مناسب 

  .پسماندهای کرونا

نشریه مطالعات 
کاربردی در علوم 
 مدیریت و توسعه

60 
پورخباز،  هدایت زاده،

 .چراغی
6399 

ها بر تجمع نآ ریو تأث ییایمیکوشیزیف یپارامترها یزمان-یمکان راتییتغ

از  یبخش یهاخانه هیتصف ریدر آب و رسوبات آبگ نیفلزات سنگ

 رودخانه کارون

 یعلم هینشر
 یپژوهش

 ابتال یولوژیاکوب

 

 مقالات چاپ شده انگلیسی
 شماره نام نویسندگان سال عنوان مقاله نام مجله

Human and Ecological 
Risk Assessment, 

Identification of the highest potential 

human health and environmental hazard 

in contaminated sediment near the point 

sources in the northwest Persian Gulf. 

2020 

Cheraghi, Riyahi 
Bakhtiari, 

Memariani, 
Mohammadi, 

Bonduà, 

1 
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journal of 

hydrosciences and 

environment 

Petrogenic events as the dominant 

source of petroleum pollution in 

sediment cores of industrial 

environment in the northwest of the 

Persian Gulf 

2019 
Riyahi Cheraghi, 

Bakhtiari, 

Memariani, 

,Mohammadi 
2 

Environment & 

Ecosystem Science 

(EES) 
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 های داخلی و خارجیها و کنفرانسهمایش

 عنوان مقاله نویسندگان شماره
ار برگز

 کننده
 تاریخ

1 

 یدادالله
سهراب و 

 یچراغ

اولین همایش  گیاه پالایی رسوبات آلوده به کادمیوم و نیکل با استفاده از گیاه حرا 
ملی گیاه 

 پالایی، کرمان

6398 

6 

 ؛یچراغ
 ه؛یصفاه
 یداداله

سهراب و 
 یغانم

( در Avicennia marinaتجمع زیستی فلز مس در مانگرو خاکستری)

 منطقه بندر امام خمینی

پنجمین 
همایش ملی و 

نمایشگاه 
تخصصی 

مهندسی محیط 
 زیست، تهران

6398 

3 

 ؛یچراغ
 ه؛یصفاه
 یداداله

سهراب و 
 یغانم

 Avicenniaپاکسازی زیستی فلز سرب توسط مانگرو خاکستری)

marinaدر منطقه بندر امام خمینی ) 

اولین همایش 
ملی محیط 
زیست و 

آلاینده ها، 
 اهواز

6398 

3 
 ؛یچراغ
 هیصفاه

 یضروری در گیاه مانگرو در منطقه تجمع فلزات سنگین ضروری و غیر

 بندر امام خمینی

اولین همایش 
ملی علوم 

6398 
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زیستی، 
 فلاورجان

5 
 ؛یچراغ

اسپرغم، 
 علیان

در رسوبات سطحی بندر امام  بررسی غلظت فلزات سنگین )مس و سرب(

  خمینی

دهمین همایش 
ملی شیمی پیام 

 نور، کرمان
6396 

1 

چراغی؛ 

اسپرغم، 

 علیان

( Typhalatifoliaفلزات سنگین)کادمیوم و نیکل( در گیاه لویی)تجمع 

 و رسوبات رودخانه اروند
دهمین همایش 
ملی شیمی پیام 

 نور، کرمان
6396 

7 
چراغی؛ 

 اسپرغم

بررسی میزان کادمیوم و سرب در عضله و کبد ماهی 

  ( در رودخانه اروندBarbusgrypusشیربت)

دهمین همایش 
ملی شیمی پیام 

 کرماننور، 
6396 

0 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یخدابخش

به عنوان پایشگر  Crassostreagigasمطالعه امکان استفاده از دوکفه ای

 زیستی فلزات سنگین در بندر امام خمینی)ره(

ششمین 
همایش ملی و 

نمایشگاه 
تخصصی 

مهندسی محیط 
 زیست، تهران

6396 

9 
اسپرغم؛ 

و  یچراغ
 یائینور

ششمین  مدیریت آلاینده های آلی پایدار در محیط زیست دریایی 
همایش ملی و 

نمایشگاه 
تخصصی 

مهندسی محیط 
 زیست، تهران

6396 

68 

پورخباز؛ 
 ؛یجوانمرد

و  یچراغ
 یقنوات

بررسی فاکتورهای فیزیکوشیمیایی و زیستی پساب اداره کشتیرانی بندر 

 امام 

ششمین 
همایش ملی و 

نمایشگاه 
تخصصی 

مهندسی محیط 
 زیست، تهران

6396 

66 

پورخباز؛ 
 ؛یجوانمرد

و  یچراغ
 نژاد یمیحک

ششمین  بررسی کیفیت آب شرب شهر امیدیه 
همایش ملی و 

نمایشگاه 
تخصصی 

مهندسی محیط 
 زیست، تهران

6396 

66 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یائینور

بررسی مهمترین عوامل مخاطره آمیز در حین جوشکاری و روشهای 

 پیشگیری از آن 

دومین همایش 
 HSEملی 

پیوند دانشگاه، 
صنعت و 

6396 
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بخش 
خصوصی، 

 ماهشهر

63 
 ؛یچراغ

پورخباز و 
 یچراغ

اولین همایش  تصفیه آب آشامیدنیکاربرد ازن در 
ملی تصفیه 

آب و پساب 
های 

 صنعتی،ماهشهر

6396 

63 
 ؛یچراغ

 یعلامرودشت
 یو چراغ

اولین همایش  رسوبگذاری در شبکه های توزیع آب روش های کنترل خوردگی و
ملی تصفیه 

آب و پساب 
های 

 صنعتی،ماهشهر

6396 

65 
اسپرغم؛ 

 و یچراغ
 یخدابخش

اولین همایش   وین کاهش آلاینده های پساب صنعتیبررسی روش های ن
ملی تصفیه 

آب و پساب 
های 

 صنعتی،ماهشهر

6396 

61 

پورخباز؛ 
 ؛یچراغ

و  یجوانمرد
 یاحمد

بهان و مقایسه آن با بررسی آلاینده های هوای کارخانه سیمان به

  استانداردها

اولین همایش 
ملی جغرافیا، 
مخاطرات 
محیطی و 

توسعه پایدار، 
 اهواز

6396 

67 

پورخباز؛ 
 ؛یچراغ

و  یجوانمرد
 یساک

اولین همایش  هورالعظیمهای زیستی تالاب بررسی شاخص
ملی جغرافیا، 
مخاطرات 
محیطی و 

توسعه پایدار، 
 اهواز

6396 

60 
پورخباز؛ 

 و یجوانمرد
 یچراغ

اولین همایش  جانداران و اکوسیستم های دریایی اثرات آلودگی نفتی بربررسی 
ملی جغرافیا، 
مخاطرات 
محیطی و 

توسعه پایدار، 
 اهواز

6396 

69 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 انیهاد

اولین همایش  ینده ها از بدن انسان و جانورانبررسی مکانیسم های سم زدایی آلا
ملی حفاظت و 
برنامه ریزی 

محیط زیست، 
 همدان

6396 
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68 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یزابل

اولین همایش   آن در سمیت زدایی و نقش P450سیتوکروم 
ملی حفاظت و 
برنامه ریزی 

محیط زیست، 
 همدان

6396 

66 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 انیهاد

اولین همایش   مکانیسم کاهش آلودگیهای کشاورزی، صنعتی و خانگی
ملی حفاظت و 
برنامه ریزی 

محیط زیست، 
 همدان

6396 

66 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یائینور

اولین همایش   شادگان و لزوم حفاظت بهینه از آنکارکردهای تالاب 
ملی حفاظت و 
برنامه ریزی 

محیط زیست، 
 همدان

6396 

63 
 ؛یچراغ

 یعلامرودشت
 یو چراغ

ب حذف کدورت از آبررسی کارایی منعقد کننده سولفات آلومینیوم در 

  رودخانه بهمنشیر

اولین همایش 
ملی مهندسی 
آب و محیط 
 زیست، شوشتر

6396 

63 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یزابل

ین همایش اول  وضعیت استفاده از انرژی بادی در سطح جهانبررسی 
ملی انرژی 

 نو و پاک های
6396 

65 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یائینور

اولین همایش  بررسی عوامل ناپایداری تالابها در ایران 
ملی حفاظت از 

تالاب ها و 
اکوسیستم های 

 تالابی

6396 

61 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یخدابخش

اولین همایش  بررسی اهداف کنوانسیون رامسر در جهت حفاظت از تالاب ها 
ملی حفاظت از 

ها و  تالاب
اکوسیستم های 

 تالابی

6396 

67 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یمیرح

دومین همایش  بررسی اثرات پدیده ال نینو بر محیط زیست دریایی 
ملی حفاظت و 
برنامه ریزی 

محیط زیست، 
 همدان

6396 

60 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یخدابخش

شناسایی آبسنگ های مرجانی خلیج فارس و راهکارهای حفاظت از آن 

 ها 

دومین همایش 
ملی حفاظت و 
برنامه ریزی 

6396 
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محیط زیست، 
 همدان

69 
 ؛یچراغ

اسپرغم و 
 یخدابخش

چهارمین  مقایسه عملکرد سیستم های تولید بیوگاز با تاکید بر دو مدل هندی و چینی 
همایش 

بیوانرژی ایران، 
 تهران

6396 

38 
 ؛یچراغ

پورخباز و 
 یجوانمرد

اولین همایش  ری گردشگ سیاسی و فرهنگی اجتماعی، زیستمحیطی، ثرات بررسی
ملی 

گردشگری، 
جغرافیا و 

محیط زیست 
 پایدار، همدان

6396 

36 
 ؛یچراغ

پورخباز و 
 یجوانمرد

مدیریت پسماندهای بیمارستانی )مطالعه موردی: بیمارستان شهید زاده 

 بهبهان( 

هشتمین 
کنفرانس ملی 
روز جهانی 
 محیط زیست

6393 

36 
 ؛یچراغ

پورخباز و 
 یجوانمرد

پله ای رتبه ایران 16افت های پایداری و عملکرد محیطی، بررسی شاخص

 ( لسا1 در

هشتمین 
کنفرانس ملی 
روز جهانی 
 محیط زیست

6393 

33 
 ؛یچراغ

پورخباز و 
 یجوانمرد

دومین همایش  ها اثرات تغییر اقلیم بر تالاب
 ملی تغییر اقلیم
 و امنیت غذایی

6393 

33 
و  یچراغ

 یحردان

دومین همایش   بررسی راهکارهای حقوقی مقابله با تهدیدهای زیست محیطی
سراسری 
محیط 

زیست،انرژی 
و پدافند 
 زیستی

6393 

35 
پورخباز؛ 

 و یجوانمرد
 یچراغ

دومین همایش   بررسی اقلیم و آلودگی هوا در فصول خاص
سراسری 
محیط 

زیست،انرژی 
و پدافند 
 زیستی

6393 

31 
پورخباز؛ 

و  یچراغ
 یجوانمرد

بررسی کمّی و کیفی پسماندهای تولیدی بیمارستان های شهر بهبهان در 

  6396سال 

دومین همایش 
سراسری 
محیط 

زیست،انرژی 
و پدافند 
 زیستی

6393 
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37 

 یچراغ
 ؛یانیکوت

 ؛یچراغ
اصل  یمومن

 یو برات

اولین کنگره  های صنعتی مروری بر روش های تصفیه فاضلاب
ملی زیست 

علوم شناسی و 
 طبیعی ایران

6393 

30 

 ؛یچراغ
 یچراغ

 ؛یانیکوت
و  یبرات
 اصل یمومن

اولین کنگره  های دفع مواد زاید جامد شهری بررسی روش
ملی زیست 

شناسی و علوم 
 طبیعی ایران

6393 

39 
میترا  یچراغ

 یچراغو 

اولین کنفرانس  نقش فناوری اطلاعات در ارتقاء سطح کیفیت محیط زیست 
افته یبین المللی 

های نوین در 
علوم 

کشاورزی، 
منابع طبیعی و 
 محیط زیست

6393 

38 
 ؛میترا یچراغ

و  یچراغ
 یچراغ

اولین کنفرانس  بررسی ماهیت حقوقی جرائم علیه محیط زیست 
ه بین المللی یافت

های نوین در 
علوم 

کشاورزی، 
منابع طبیعی و 
 محیط زیست

6393 

36 
میترا  یچراغ

 نصیریو 

اولین کنفرانس  بررسی اهداف و کنوانسیون های سازمان بین المللی دریانوردی 
ه بین المللی یافت

های نوین در 
علوم 

کشاورزی، 
منابع طبیعی و 
 محیط زیست

6393 

36 
 و  یچراغ

 یچراغ
 یانیکوت

اولین کنفرانس  های ارزشگذاری بر محیط زیست مروری بر روش
ه بین المللی یافت

های نوین در 
علوم 

شاورزی، ک
منابع طبیعی و 
 محیط زیست

6393 

33 
 و  یچراغ

 یچراغ
 یانیکوت

اولین کنفرانس  بررسی ابزارهای اقتصادی برای حفاظت از محیط زیست 
ه بین المللی یافت

های نوین در 
6393 
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علوم 
کشاورزی، 

منابع طبیعی و 
 محیط زیست

33 
میترا  یچراغ

 یچراغو 

و کاربرد آن در تحلیل تصاویر ماهواره  ER Mapperآشنایی با نرم افزار 

 ای 

ومین همایش س
سراسری 
محیط 

زیست،انرژی 
و پدافند 
 زیستی

6393 

35 
میترا  یچراغ

 نصیریو 

ومین همایش س بررسی قانون الحاق ایران به کنوانسیون تسهیل ترافیک دریایی 
سراسری 
محیط 

زیست،انرژی 
و پدافند 
 زیستی

6393 

31 
 ؛میترا یچراغ

و  یچراغ
 یچراغ

ومین همایش س مروری بر نظام حقوقی ناظر بر تنگه هرمز 
سراسری 
محیط 

زیست،انرژی 
و پدافند 
 زیستی

6393 

37 
 و  یچراغ

 یچراغ
 یانیکوت

ومین همایش س های زیست محیطی استفاده از رهیافت اقتصادی در سیاست گذاری
سراسری 
محیط 

زیست،انرژی 
و پدافند 
 زیستی

6393 

30 
میترا  یچراغ

 نصیریو 

سومین همایش  نگرشی بر اهمیت بررسی سوانح در صنعت دریایی 
سراسری 

کشاورزی و 
منابع طبیعی 

 پایدار

6393 

39 
 و  یچراغ

 یچراغ
 یانیکوت

سومین همایش  نگرشی بر اهمیت آب مجازی در مدیریت اقتصادی منابع آب 
سراسری 

کشاورزی و 
منابع طبیعی 

 پایدار

6393 

58 
کشتکار؛ 

و  یچراغ
 ییسبزقبا

اولین کنفرانس  بررسی اثرات خشکسالی بر تالاب ها
بین المللی 

 های نوینیافته
6393 



15 
 

علوم و 
 تکنولوژی

56 
 یصالح
 و یمکار

 یچراغ

اولین کنفرانس  بررسی اثرات خشکسالی بر روی کشاورزی و راهکارهای مدیریت آن
بین المللی 

 های نوینیافته
علوم و 

 تکنولوژی

6393 

56 

 ؛یچراغ
 یچراغ

 و یانیکوت
 یجودک

 

 مروری بر اهمیت تصاویر ماهواره ای در پایش لکه های نفتی 

دومین 
کنفرانس بین 

المللی 
مهندسی محیط 

 زیست

6393 

53 
 ترایم یچراغ

 یریو نص

 

  ظام حقوقی حاکم بر مناطق مختلف دریاییبررسی ن

دومین 
کنفرانس بین 

المللی 
مهندسی محیط 

 زیست

6393 

53 

 یچراغ
 ؛یانیکوت

و  یچراغ
 یجودک

 

 پاکسازی زیستی روشی کاربردی برای تصفیه آلاینده های نفتی 

دومین 
کنفرانس ملی 

نفت، گاز، 
پتروشیمی و 
 توسعه پایدار

6393 

55 
 ؛یچراغ

و  یرینص
 انیعباس

 

 مروری بر تجارت نفت خام و فرآورده های نفتی از طریق دریا 

دومین 
کنفرانس ملی 

نفت، گاز، 
پتروشیمی و 
 توسعه پایدار

6393 

51 
هدایت زاده، 

 پورخباز و
 چراغی 

 

 

 کارون  رودخانه غالب جلبکهای معرفی و شناسایی

دومین همایش 
بین المللی و 

چهارمین 
همایش ملی 

معماری، 
عمران و محیط 
 زیست شهری

6395 

57 
هدایت زاده، 

 پورخباز و
 چراغی 

 

 

 جاذب عنوان به جلبک توسط سنگین فلزات جذب مکانیسم بررسی

 زیستی 

دومین همایش 
بین المللی و 

چهارمین 
همایش ملی 

معماری، 
عمران و محیط 
 زیست شهری

6395 
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50 
 و  یچراغ

 یچراغ
 یانیکوت

بین همایش   پتانسیل ها و چالش های پیش روی بازاریابی سبز در ایرانبررسی 
المللی افق 

های نوین در 
علوم 

کشاورزی، 
منابع طبیعی و 
 محیط زیست

6395 

59 
 و  یچراغ

 یچراغ
 یانیکوت

به عنوان عوامل موثر در  بازاریابی سبز بررسی عناصر آمیخته

  میزان تقاضای محصولاتافزایش 

بین همایش 
المللی افق 

های نوین در 
علوم 

کشاورزی، 
منابع طبیعی و 
 محیط زیست

6395 

18 
و  یچراغ

 یاحیر
 یاریبخت

 

 

 استفاده از شناساگرهای زیستی در شناسایی منشأ مواد آلی 

چهارمین 
کنگره علمی 

پژوهشی 
توسعه و 

ترویج علوم 
کشاورزی، 

منابع طبیعی و 
محیط زیست 

 ایران

6391 

16 
و  یچراغ

 یاحیر
 یاریبخت

 

های تشخیصی ترکیبات هیدروکربن های چند حلقوی و استفاده از نسبت

  اههای نرمال به عنوان روشی پرکاربرد برای تعیین منشأ هیدروکربنآلکان

چهارمین 
کنگره علمی 

پژوهشی 
توسعه و 

ترویج علوم 
کشاورزی، 

منابع طبیعی و 
محیط زیست 

 ایران

6391 

16 
 و یچراغ
بره  یکاظم

 چاست یب

 ملی همایش منابع آب نهیبه تیریدر مد یمهم و ضرور یآب ابزار یحسابدار

و  صنعت

 یزسا یرتجا

یورزکشا  

6390 

 یچراغ 13

اخص در بهبود ش یادیبن یگام یطیمح ستیز ینیمشاغل سبز و کارآفر

 رانیا یطیمح ستیعملکرد ز

 ملی همایش

 6390و  صنعت

https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
https://www.civilica.com/Papers-AHCONF01=%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D9%82-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%8C-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D9%88-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA.html
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 یزسا یرتجا

یورزکشا  

 یچراغ 13

 

 

منابع  یدر رشته مهندس یو خود اشتغال ینیکارآفر های لیپتانس یبررس

 ستیز طیمح شیگرا یعیطب

 شیهما نیدوم

 نهینهاد یمل

 یساز

در  ینیکارآفر

با  داریتوسعه پا

 کردیرو

یآموزش عال  

6390 

15 

کنفرانس ملی  بررسی اثرات آلاینده های نوپدید بر انسان و محیط زیست چراغی

ساختمان، 

محیط زیست 

مدیریت و 

 مصرف انرژی

6399 

11 

دهمین همایش  بررسی اثرات زیست محیطی معادن مس چراغی

سراسری 

محیط زیست 

انرژی و منابع 

 طبیعی پایدار

6399 

17 

معرفی پتانسیل های گردشگری استان خوزستان با تاکید بر  چراغی

 گردشگری آبی

دهمین همایش 

سراسری 

محیط زیست 

انرژی و منابع 

 طبیعی پایدار

6399 

10 

مروری بر روش های زراعی و بیو لوژیکی موثر در مدیریت پایدار  چراغی

 علف های هرز در راستای بهبود وضعیت محیط زیست کشاورزی

دهمین همایش 

سراسری 

محیط زیست 

انرژی و منابع 

 طبیعی پایدار

6399 
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19 

دهمین همایش  پایدار حفاظت و بهره برداری پایدار از منابع طبیعی، گامی مهم در توسعه چراغی

سراسری 

کشاورزی و 

منابع طبیعی 

 پایدار

6399 

78 

هفتمین کنگره  بررسی چالش های پیش روی آموزش محیط زیست در ایران چراغی

ملی زیست 

شناسی و علوم 

 طبیعی ایران

6399 

76 

هفتمین کنگره  . ،بررسی روش های کنونی آموزش محیط زیست در ایران چراغی

ملی زیست 

و علوم  شناسی

 طبیعی ایران

6399 

 

های پژوهشیطرح  
 تاریخ عنوان طرح حمایت کننده شماره

1 

 crassostreaاستفاده از دوکفه ای  دانشگاه پیام نور خرمشهر 

gigas به عنوان بایومانیتور 

فلزات سنگین در خورموسی   

6309زمستان   

2 
مصرف ارزیابی ریسک کادمیوم ناشی از  دانشگاه پیام نور خرمشهر

 ماهی شیربت رودخانه اروند
6398زمستان   

3 
ارزیابی ریسک جیوه ناشی از مصرف  دانشگاه پیام نور خرمشهر 

 ماهی شیربت رودخانه کارون
6398زمستان   

4 
ارزیابی ریسک سرب ناشی از مصرف  دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان

 ماهی شیربت رودخانه اروند
6393 

5 

بررسی امکان استفاده از جلبک به عنوان  اهوازاداره آب و فاضلاب 

پایشگر زیستی فلزات سنگین در رودخانه 

 کارون

5639  

6 

و الگوی  أیابیمنش طرح پژوهشی با عنوان صندوق ملی حمایت از پژوهشگران )ریاست جمهوری(

هیدروکربنمکانی توزیع  های ها )آلکان

، هوپانPAHsنرمال،  ( با و استران 

انگشت هایتکنیکاستفاده از  نگاری 

6391 
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های ایرانی آمار در آبشیمیایی و زمین

 فارسغرب خلیجشمال

7 

بررسی جایگاه ایران در شاخص عملکرد  شورای اسلامی مرکز پژوهش های مجلس

و مقایسه با برخی  (EPI) محیط زیست

دارای رتبه برترکشورهای   

آبان ماه 

6391 

8 

مطالعه تطبیقی ساختارهای حاکمیتی  شورای اسلامیمرکز پژوهش های مجلس 

کشورها در کاهش و کنترل آلودگی هوا 

 و ارائه راهکار برای ایران

آبان ماه 

6391 

9 

بررسی عملکرد صندوق ملی محیط زیست  شورای اسلامیمرکز پژوهش های مجلس 

ایران و ارائه راهکارهای اجرایی در جهت 

تقویت این نهاد با نگاهی به تجربیات 

 کشورهای منتخب

6397آذر ماه   

68 
در  سیاست های کلی بررسی  عملکرد  شورای اسلامیمرکز پژوهش های مجلس 

محیط زیست خصوص بخش   

آبان ماه 

6390 

66 
خلأ قانونی ارزیابی اثرات زیست محیطی با  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

 تأکید بر ارزیابی اثرات تجمعی
خردادماه 

6399 

66 

بررسی کارشناسی بهره برداری از منطقه  مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

حفاظت شده آشوراده به عنوان منطقه 

 گردشگری

شهریور ماه 

6399 

63 

علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان دانشگاه ارزیابی ریسک جیوه ناشی از  

مصرف ماهی شوریده 

(Otolithes ruber در )

 بندر امام خمینی، خلیج فارس

بهمن ماه 

6399 

63 

الویت بندی و آنالیز حساسیت  دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

وقوع سیلاب حوزه آبخیز با 

له ند تحلیل سلساستفاده از فرآی

( )مطالعه TOPSISمراتبی )

موردی ایستگاه منجنیق 

 خوزستان(

بهمن ماه 

6399 

 

 هاداوری مقالات و کنگره
 تاریخ نام مجله یا کنگره شماره

6 Ecopersia 6390 تاکنون 

http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1036805
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1036805
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1036805
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1036809
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1036809
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1036809
http://rc.majlis.ir/fa/report/show/1036809
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 تاکنون 6398 مجله اکوبیولوژی تالاب 6

 تاکنون 6390 مجله تحقیقات آب و خاک 3

3 
داوران دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشوووت عضوووو هی ت 

 انرژی

6396 

5 
عضووو هی ت داوران سووومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشووت 

 انرژی

6396 

 6396 عضو هی ت داوران همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم و مهندسی 1

 6393 ایران طبیعی علوم و شناسی زیست ملی کنگره عضو هی ت داوران اولین 7

0 
عضوو هی ت داوران چهارمین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشووت 

 انرژی

6393 

9 
عضووو هی ت داوران کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشوواورزی، منابع 

 طبیعی و محیط زیست

6393 

68 
توسووعه و ، منابع طبیعیجغرافیا،گردشووگریکنفرانس ملی عضووو هی ت داوران اولین 

 پایدار

6393 

 6393 عضو هی ت داوران اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران 66

66 
عضوووو هی ت داوران اولین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسوووعه اقتصووواد 

 شهری

6393 

 6393 های نوین ایرانعضو هی ت داوران اولین کنگره سراسری فناوری  63

 6393 عضو هی ت داوران اولین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار 63

 6393 عضو هی ت داوران دومین کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی و محیط زیست 65

 6393 عضو هی ت داوران اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران 61

 6393 ایران طبیعی وعلوم شناسی زیست ملی کنگره داوران دومینعضو هی ت  67

 6393 عضو هی ت داوران دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار 60

69 
عضووو هی ت داوران اولین همایش علمی پژوهشووی زیسووت شووناسووی و علوم باغبانی 

 ایران

6393 

 6393 المللی زیست شناسی و اکولوژیعضو هی ت داوران سومین کنگره بین  68

66 
عضو هی ت داوران اولین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و 

 برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران

6393 

66 
عضوو هی ت داوران دومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا 

 ایرانو برنامه ریزی معماری و شهرسازی 

6393 

63 
عضو هی ت داوران اولین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی 

 نوین

6393 

 6393 عضو هی ت داوران دومین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست 63
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65 
عضووو هی ت داوران اولین همایش ملی گردشووگری پایدار با رویکرد گردشووگری 

 زیستورزشی، سلامت و محیط 

6393 

 6393 عضو هی ت داوران سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار 61

 6393 عضو هی ت داوران سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی 67

 6393 یهای نوین علوم و تکنولوژعضو هی ت داوران اولین کنفرانس بین المللی یافته 60

 6393 داوران اولین کنفرانس پژوهشی علوم و صنایع غذایی ایرانعضو هی ت  69

 6393 های نوین در حوزه انرژیعضو هی ت داوران اولین کنفرانس پیشرفت 38

36 
عضو هی ت داوران اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، 

 سلامت و محیط زیست

6393 

36 
همایش ملی پدافند غیرعامل در بخشهای کشاورزی، منابع عضو هی ت داوران اولین 

 طبیعی و محیط زیست با رویکرد توسعه پایدار

6393 

33 
عضوو هی ت داوران اولین کنگره علمی پژوهشوی توسوعه و ترویج علوم کشاورزی، 

 منابع طبیعی و محیط زیست ایران

6393 

33 
 ترویج علوم کشاورزی،عضوو هی ت داوران دومین کنگره علمی پژوهشی توسعه و 

 منابع طبیعی و محیط زیست ایران

6393 

35 
عضوووو هی ت داوران اولین همایش علمی پژوهشوووی یافته های نوین علوم مدیریت، 

 کارآفرینی و آموزش ایران

6393 

31 
اولین همایش ملی پیشرفت ها و چالش ها در علوم، مهندسی و  عضوو هی ت داوران

 فناوری

6393 

 6393 داوران اولین کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعیعضو هی ت  37

30 
عضوووو هی وت داوران اولین هموایش ملی علوم مودیریوت و برنوامه ریزی آموزش و 

 استانداردسازی ایران

6393 

 6393 عضو هی ت داوران اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران 39

 6393 کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگریعضو هی ت داوران اولین  38

36 
عضوووو هی وت داوران اولین هموایش ملی کوامپیوتر، فنواوری اطلواعوات و ارتباطات 

 اسلامی ایران

6393 

 6393 عضو هی ت داوران اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی 36

 6393 المللی علوم قرآن و حدیثعضو هی ت داوران اولین کنگره بین  33

33 
عضووو هی ت داوران اولین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسووانی و 

 مطالعات اجتماعی ایران

6395 

35 
عضو هی ت داوران کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم، مهندسی 

 و فناوری

6395 

31 
المللی یووافتووه هووای نوین علوم و تکنولوژی بووا عضوووو هی ووت داوران کنفرانس بین 

 محوریت علم در خدمت توسعه

6395 
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37 
 عضو هی ت داوران چهارمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

 

6395 
 

30 
 عضو هی ت داوران چهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی

 

6395 
 

 6390 یورزکشا یزسا یرتجاو  صنعت ملی همایشعضو هی ت داوران  39

 6399 یورزکشا یزسا یرتجاو  صنعت ملی همایشدومین عضو هی ت داوران  58

56 
و  یدر علوم کشاورز نینو یها افتهیسالانه  یکنگره مل نیششمعضوو هی ت داوران 

 یو گردشگر ستیز طیمح ،یعیمنابع طب

6399 

56 
پنجمین همایش ملی تنوع زیسووتی و تاثیر آن بر کشوواورزی و  عضووو هی ت داوران

 محیط زیست

6399 

 6399 هشتمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران عضو هی ت داوران 53

 
 های کسب شدهافتخارات و مقام

 سال کشور دانشگاه یا موسسه مربوطه عنوان شماره

 6395 ایران بنیاد ملی نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان 6

 عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان 6
 دانشگاه تربیت مدرس

-6393 ایران
6397 

 6393 ایران دانشگاه تربیت مدرس کسب رتبه اول در آزمون جامع 3

 6397 ایران دانشگاه تربیت مدرس کسب رتبه اول در مقطع دکتری رشته محیط زیست 3

دانشگاه علوم و فنون دریایی  ارشته آلودگی دریکسب رتبه اول در مقطع کارشناسی ارشد  5

 خرمشهر

 ایران
6398 

کسب رتبه اول در مقطع کارشناسی رشته مهندسی منابع  1

 محیط زیست -طبیعی

دانشگاه علوم و فنون دریایی 

 خرمشهر

 ایران
6300 

 عضو دفتر حفظ و هدایت استعدادهای درخشان  7
 دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

-6303 ایران
6398 

 6396 ایران دانشگاه پیام نور آبادان پژوهشگر برتر  0

ششمین جشنواره ممتازین،  دانشجوی بسیجی برتر 9
مبتکرین و نوآوران دانشجوی 

 بسیجی 

 

 ایران

6301 

کنفرانس بین المللی یافته های نوین  داور برتر  68
 پژوهشی در علوم، مهندسی و فناوری

 ایران
6393 
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 هاتیعضو
 تاریخ نام دانشگاه، شرکت یا سازمان عضویتعنوان  شماره

1 
شورای مرکزی انجمن علمی محیط 

 زیست
 6397-6395 دانشگاه تربیت مدرس

2 
عضو فعال بسیج اساتید و 

 فعالیت در حلقه صالحین
 تاکنون 6398 دانشگاه

 تاکنون 6309 نظام مهندسی عضو فعال بسیج مهندسین 3

4 
مهندسی کشاورزی عضو نظام 

 و منابع طبیعی
 تاکنون 6309 نظام مهندسی

 6395 بنیاد ملی نخبگان عضو بنیاد ملی نخبگان 5

6 

عضو هسته علمی نخبگان 

 جوان ایران
 تاکنون 6391 نخبگان جوان ایران

7 

عضو شبکه زنان دانشمند جهان 

 تاکنون 6391 شبکه زنان دانشمند جهان اسلام اسلام

8 

عضو اصلی مجمع مشورتی 

 بانوان 
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
 6)به مدت 6390

 سال(

9 

مشاور انجمن علمی مهندسی 

 طبیعت
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
6399-6390 

11 

مشاور انجمن علمی مهندسی 

 طبیعت
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
6388-6399 

 

 افزاریهای نرممهارت
 نام نرم افزار شماره

 ArcGISنرم افزار  6

 ArcView نرم افزار 6

  Envi  نرم افزار 3

 SAS Planet نرم افزار 3

 SASنرم افزار  5

 SPSSنرم افزار  1

 Rنرم افزار  7

 Google earth نرم افزار 0
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 GEOEAS نرم افزار 9

 SGeMs نرم افزار 68

 VARIOWIN نرم افزار 66

 VESPER نرم افزار 66

 QGIS نرم افزار 63

 +GS نرم افزار 63

 TerrSet نرم افزار 65

 Adobe InDesign نرم افزار 61

 

 Endnote نرم افزار 67

 Mendeley نرم افزار 60

 WhiteSmoke نرم افزار 69

 MEGA نرم افزار 68

 Gen Alex نرم افزار 66

 Idrisi افزارنرم  66

 

 های فرهنگیفعالیت
 تاریخ عنوان فعالیت فرهنگی شماره

 6393 کارگاه فرهنگی انقلاب اسلامی ایران و پیام فرهنگی آن 6

 6393 کارگاه فرهنگی قرآن و آرامش روانی 6

 6393بهمن ماه  ( 6و اخلاق حرفه ای سطح  6ضیافت اندیشه اساتید )معرفت شناسی سطح  3

 6395 آموزشی با موضوع پرسش و پاسخ عاشوراییکارگاه  3

 6395 کارگاه آموزشی همایش فضای مجازی و اینترنت 5

 6395 همایش دانشگاه و نشاط؛ تبیین ابعاد و راهکارها 1

 6393 کارگاه آموزشی بررسی راهکارهای موثر در ارتباط حوزه و دانشگاه 7

 6393 حوزه و دانشگاهکارگاه آموزشی ارتباط پژوهش و فناوری با  0

 6393 کارگاه آموزشی روش های صحیح تربیت فرزند 9

 6393 کارگاه آموزشی مهارت گفتگو برای همسران 68

 6393 کارگاه آموزشی تربیت به سبک اسلامی آسان است 66

 6393 زندگینامه پروفسور حسابی -کارگاه آموزشی استاد عشق 66

63 
فرهنگی بسیج اساتید با عنوان شناخت و نحوه عمل حلقه های صالحین کارگاه آموزشی  و فعالیت 

 بسیج

6393 
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63 
کارگاه آموزشی  و فعالیت فرهنگی بسیج اساتید با عنوان بررسی مسائل فرهنگی و جریانات سیاسی 

 رئیس بسیج اساتید کشورروز دکتر سهراب صلاحی 

6393 

 6395 با عنوان بررسی مسائل سوریه کارگاه آموزشی  و فعالیت فرهنگی بسیج اساتید 65

61 
کارگاه آموزشی  و فعالیت فرهنگی بسیج اساتید با عنوان کارکرد اجتماعی عاشورا از دیدگاه جامعه 

 شناسی

6395 

 6395 کارگاه فرهنگی انقلاب اسلامی ایران و پیام فرهنگی آن 67

 6395 کارگاه فرهنگی قرآن و آرامش روانی 60

 69/66/90 ساعت( 0) افزایی پیشگیری از اعتیادکارگاه دانش  69

 38/66/90 ساعت( 0کارگاه دانش افزایی پیشگیری از اعتیاد) 68

 3/9/90 ساعت( 3دوره آموزشی/پژوهشی امر به معروف و نهی از منکر )واجب فراموش نشدنی( ) 66

66 
 6) 6399اقتصادی کشور در سال جلسه هم اندیشی عدالت اجتماعی و توسعه با تاکید بر چشم انداز 

 ساعت(

67/66/90 

 61/66/90 دوره آشنایی با روش های ژیشگیری و دانستنی های ضروری مقابله با ویروس کرونا 63

 66/68/90 دوره آموزشی/پژوهشی فرصت ها و تهدیدها در بانکداری الکترونیکی 63

 63/66/90 ساعت( 6جلسه هم اندیشی اهمیت گفتگوهای سازنده در دانشگاه) 65

 5/66/90 ساعت( 0دوره آموزشی سبک زندگی اسلامی با عنوان هنر زندگی ) 61

 68/0/99 ساعت( 0دوره آموزشی/پژوهشی اصول خودمراقبتی ) 67

 63/68/99   ساعت( 6)کتب سلیمانیمچرا  60

 3/68/99   ساعت( 6)مریکا علیه جمهوری اسلامی ایرانآی ژدر استرات ترور شهید فخری زادهنقش  69

 63/0/99 ساعت( 6)ب اسلام ستیزی در غرچرایی  38

 0/68/99 ساعت( 6) شهید پیشتاز بین الملل ،سلیمانیشهید  36

 0/68/99 ساعت( 6)جمهوریت و اسلامیتضمانت  36

 

 های اجراییو فعالیت یسوابق شغل
 تاریخ کت یا سازماننام دانشگاه، شر عنوان شغل شماره

 یرسانرییس کتابخانه مرکزی و اطلاع  1
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
 )ادامه دارد( 6399دی ماه 

 عضو کارگروه اجرایی هفته پژوهش 2
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
 6399آذر ماه 

 دبیر محتوایی طرح کمند 3
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی 

 خوزستان
 6399آبان ماه 

 تاکنون 6395 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی پژوهشگر 4

 6393تا  6398 دانشگاه پیام نور خرمشهر مدرس  5
 6393تا  6398 دانشگاه پیام نورآبادان مدرس  6

 6393تا  6398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبادان مدرس 7
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 6393تا  6398 دانشگاه آزاد اسلامی واحد بهبهان مدرس 8

 63/66/6399تاریخ به روز رسانی: 


