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مدیریت منابع آب

مکي

تهران

بهمن 1501

3
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چهارمین كنفران مدیریت جامع
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مدل سازي تیییر ات ا کیمي ایران در دهه هاي آتي

10

مدیسازي ا کی مازندران در دوره  7818-7852با
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ECHO-G
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ارزیابي اثر تیییر ا کی بر دما و بارش ایران در دهه
هاي آینده به كمک مدل MAGICC-
SCENGEN
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77

نقش خکیج فارس در بارش هاي شرق ایران

بررسي تیییر ا کی دما و بارندگي بندر ینگه
تدوین مدیي مناسب جهت پیش بیني بارش و دما ي
بندرعباس و بندر ینگه در دوره 7818-7852
میالدي

بین ایمککي

تهران

02/17/11

بین ایمککي

ساري

اردیبهشت
02

منطقه اي

تهران

تهران
02

دومین همایش بین ایمککي تیییر ا کی
و گاهشناسي درختي در اكوسیست
هاي خزري

بین ایمککي

اردیبهشت

02

همایش منطقه اي خکیج فارس

منطقه اي

بندرعباس

18و 11
اردیبهشت
28

همایش منطقه اي خکیج فارس

منطقه اي

بندرعباس

18و 11
اردیبهشت
28

كنفران

ساري 02

منطقه اي تیییر

همایش منطقه اي خکیج فارس

منطقه اي

بندرعباس

18و 11
اردیبهشت
28

همایش منطقه اي خکیج فارس

منطقه اي

بندرعباس

18و 11
اردیبهشت
28

منطقه اي

بندرعباس

18و 11
اردیبهشت
28

همایش منطقه اي خکیج فارس

منطقه اي

بندرعباس

18و 11
اردیبهشت
28

همایش منطقه اي خکیج فارس

منطقه اي

بندرعباس

18و 11
اردیبهشت
28

مركز تحقیقات ك آبي و خشکسایي در
كشاورزي و منابع طبیعي

اویین كنفران
مکي خشکسایي
و تیییر ا کی

كرج

70
اردیبهشت
28

72

مدل سازي تیییر ا کی استان سیستان و بکوچستان

دانشگاه تحصیالت تکمیکي صنعتي و
فناوري پیشرفته كرمان – ایران

نخستین
كنفران مکي
آب و
هواشناسي
ایران

كرمان

58

پایش ،ارزیابي و پیش بیني خشکسایي مشهد با
استفاده از نمایه هايDeciles- SD- P NP

دانشگاه تحصیالت تکمیکي صنعتي و
فناوري پیشرفته كرمان – ایران

نخستین
كنفران مکي
آب و
هواشناسي
ایران

كرمان

51
اردیبهشت و
 1خرداد
1527

چایش هاي سازگاري با تیییر ا کی و
راهکارهاي كاهش آثار سوء آن

مکي

دانشگاه
شمال –
آمل

11-718
مهر 27
دانشگاه
شمال –آمل

75

71

73

71

بررسي وضعیت خشکسایي استان هرمز گان

تحکیل برخي از مشخصات آماري بارندگي شهر
بندرعباس

طبقه بندي ا کیمي استان هرمزگان

72

اثر متقابل دریا برمحیط زیست سواحل در خکیج فارس

70

پایش و پیش آگاهي خشکسایي غرب و شماییرب
كشور طي بیست سال آینده ()7811-7858

51

مطایعه وضعیت تیییر ا کی ارتفاعات زاگرس در دوره
 7852-7818با استفاده از ریز مقیاس نمایي داده
هاي مدل گردش عمومي جو

همایش منطقه اي خکیج فارس

كنفران

51
اردیبهشت و
 1خرداد
1527

بابائیان ،عباسي،كریمیان و
مدیریان

عباسي ،مکبوسي ،حبیبي،
حق طکب

خزانه داري -كوهي -عباسي-
ندهاري -مکبوسي (شفاهي)
حبیبي – عباسي -بابائیان-
گکي مختاري

اثمري  -عباسي

عباسي ،اثمري

عباسي -مکبوسي -اثمري

اثمري -عباسي (پوستر)

عباسي -اثمري (شفاهي)

اثمري -عباسي (پوستر)

خزانه داري -كوهي -عباسي
(شفاهي)

مکبوسي -دنیا دوست-
عباسي -نجفي –خزاعي

امیدوار -عسکریزاده-
اعتماد – عباسي

حبیبي نوخندان -عباسي
– مکبوسي -اثمري

عباسي

،بابائیان

ایمان،حامد ادب،فاطمه عباسي
شراره مکبوسي، بابائیان

72-71
بهمن
1525

مشهد

بین ایمککي

اردیبهشت
یزد-21

یزد

مکي

شراره، فاطمه عباسي
،ایمان بابائیان، مکبوسي
مرتضي اثمري

اردیبهشت
یزد-21

یزد

مکي

ییکي خزانه، فاطمه عباسي
 مرتضي اثمري،داري

اردیبهشت
یزد-21

ششمین كنفران بین ایمککي مدیریت
جامع بحران
مکي هواشناسي ایران
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