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همایش ملی عمران و توسعه پایدار

تٌام خذا

ػخيسئیغؿَسایعالی SASTech

ّوکاساى هحتشم ،خاًوْا ،آقایاى ،پظٍّـگشاى گشاهی

هایلن هقذم ؿوا عضیضاى سا تِ هـْذ هقذع ٍ اٍلیي کویؼیَى ػوپَصیَم پیـشفتْای علَم ٍ تکٌَلَطی گشاهی
تذاسم .هَػؼِ آهَصؽ عالی خاٍساى ،تٌا تِ ٍظایفی کِ تعٌَاى یک هشکض آهَصؽ عالی تش عْذُ داسدّ ،وِ ػالِ
ػلؼِ ػوپَصیَهْایی سا دس گؼتشُ پیـشفتْای علَم ٍ هٌْذػی تحت عٌَاى SASTechدس داخل ٍ خاسج اص
کـَس تشگضاس هیًوایذ .ایي ػوپَصیَهْا هَقعیتی سا تشای پظٍّـگشاى داخل ٍ خاسج ایجاد کشدُ کِ آخشیي
یافتِّای علوی خَد سا دس هعشض دیذ ػایش پظٍّـگشاى قشاسدادُ ٍ تا ّوفکشاى خَد آؿٌا ؿًَذ .ؿْشت ایي
ػوپَصیَم تگًَِای اػت کِ ّش ػال تش تعذاد طٍسًالْای حاهی آى ٍ ّوپٌیي تش تعذاد هقاالت پزیشفتِ ؿذُ تشای
چاج افضٍدُ هیؿَد.
سٍؽ اًتخاب هقاالت ؿاهل :داٍسی اٍلیِ تشای پزیشؽ دس ّوایؾ ،داٍسی سٍػای پاًل ،داٍسی تَػط  2داٍس
هؼتقل هیتاؿذ .تشای تعذاد صیادی اص طٍسًالْا ّویي سٍال داٍسی کفایت هیکٌذ ٍلی تشخی دیگش اص طٍسًالْا یک
داٍسی هؼتقل ًیض اًجام خَاٌّذ داد .ؿشایط پزیشؽ ًْایی هقاالتٍ ،جَد ًَآٍسی دس هقالِ ،تخؾتٌذی قاتل
قثَل ٍ ًَؿتاس سٍاى ٍ گَیا تضتاى اًگلیؼی خَاّذ تَد .آى دػتِ اص هقاالتی کِ تفاسػی اسائِ ؿذُاًذ ًیض فاسغ اص
ایٌکِ تصَست ؿفاّی ٍ یا پَػتش اسائِ ؿذُ تاؿٌذ ،هَسد داٍسی قشاس گشفتِ ٍ دس صَست اًتخاب اص ًَیؼٌذُ آى
خَاػتِ خَاّذ ؿذ کِ تشای تشگشداًذى آى تِ صتاى اًگلیؼی دس هْلت تعییي ؿذُ اقذام ًوایٌذ .دس ایٌجا تَصیِ
هیؿَد کِ تشای ایٌکاس اص افشاد هتخصص اػتفادُ ؿَد چشا کِ تشگشداًْای ضعیف ؿاًغ پزیشؽ سا اص دػت
خَاٌّذ داد.
اهؼال تٌا تِ تقاضای ؿشکت کٌٌذگاى ٍ تا ّذف تشقشاسی اهکاى ؿشکت تعذاد تیـتشی اص پظٍّـگشاى ،ػوپَصیَم
دس چْاس هشحلِ ٍ تحت عٌَاى چْاس کویؼیَى (ّوایؾ) ٍ دس چْاس صهاى هختلف تِ ؿشح صیش تشگضاس هیؿَد:
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 -1کویؼیَى ّ :1وایؾ هٌْذػی عوشاى ٍ تَػعِ پایذاس :تا هحَسیت کاّؾ خطشپزیشی دس تالیای
طثیعی 7 ،آرس 92
Civil Engineering & Sustainable Development: Vulnerability Mitigation in
)Natural Disasters (VMNDis
 -2کویؼیَى ّ : 2وایؾ هٌْذػی کاهپیَتش ٍ تَػعِ پایذاس :تا هحَسیت ؿثکِ ّای کاهپیَتشی،

هذلؼاصی ٍ اهٌیت ػیؼتنّا 28 ،آرس 92
)Computer Networks, Modeling and System Security (CNMSecur
 -3کویؼیَى ّ :3وایؾ هعواسی ٍ ؿْشػاصی ٍ تَػعِ پایذاس :اص هعواسی اصیل تا ؿْش پایذاس 5 ،دی
92
)From Noble Architecture to Sustainable City (NASCity
 -4کویؼیَى ّ :4وایؾ هٌْذػی تشق ٍ تَػعِ پایذاس :دػتاٍسدّای ًَیي دس هٌْذػی تشق17 ،
تْوي 92
)New Achievements in Electrical Engineering (NAEEng
دس خاتوِ یکثاس دیگش حضَس ؿوا عضیضاى سا گشاهی هیذاسم ٍ تَصیِ هیکٌن کِ ّشاص چٌذگاّی تِ ػایت
هَػؼِ خاٍساى ( )khi.ac.irهشاجعِ ٍ اص تَاًاییّا ٍ آخشیي دػتاٍسدّای ایي هَػؼِ پیـشٍ آگاُ ؿَیذ ٍ
ًظشات صائة خَد سا اعالم فشهاییذّ .وچٌیي اًتظاس داسم ،پیام تٌذُ سا تِ دٍػتاى هتخصص خَد اعالم ٍ
آدسع پؼت الکتشًٍیکی آًْا سا تشای اطالع سػاًی تْتش تشای دتیشخاًِ هَػؼِ اسػال فشهاییذ .تٌذُ ًیض دس
طَل ّوایؾ تشای اػتواع ًظشات ؿوا عضیضاى دس دػتشع خَاّن تَد.
تا تـکش فشاٍاى ٍ التواع دعا
دکتش هحوذسضا هثاؿشی
سئیغ هَػؼِ آهَصؽ عالی خاٍساى ٍ
سئیغ ؿَسای عالی SASTech
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پذیزش 7:30الی 8
افتتاحیٍ  8الی 9 :30
پذیزایی 9 :30الی 10
بزوامٍ ساله 1
جلسٍ ايل  10الی 11:40
خاک يپی
هیات رئیسه

آقای دکتر قره ،آقای ههندس هادیاى

ػاعت

کذ

10 – 10:20

0714

-10:40

0721

10:20

عٌَاى هقالِ

ًام ًَیؼٌذگاى

احش ط َٛػثٛسی سیضؿٕغ اص ٌٌ ٜٛؼیختٍی دس ٔیالد تادٔىی ،
وٙتشَ ٘ـؼت خان پیشأ ٖٛپی ٌؼتشدٜ

ٟٔذی ػیاٚؽ ٘یا

تشسػی احش ؿىُ ٙٞذػی ٞؼت ٝدس سفتاس اػتاتیىی صادق صادلی،
ِ ٚشص ٜای ػذٞای خاوی تا ٞؼت ٝتتٗ آػفاِتی

ٔحٕٛد لضاٚی

اػتثاس تخـی ٔذَ استزاػی خٕیشی تا ػخت ٔحٕٛد لضاٚی،
10:40 –11

 0726ؿ٘ٛذٌی ٕٞؼاٖ دس طشح ٔٚحاػثٌٛ ٝدتشداسی ٞای ػّیشضا پش،ٖٚ
ٔحؼٗ تیتی
ٟٔاستٙذی ؿذٜ

11 -11:20

0728

-11:40

0737

11:20

تشسػی افضایؾ چؼثٙذٌی ٘خاِٞٝای تاصیافتی
تخشیة ؿذ ٜاص ػاختٕاٖ تا اػتفاد ٜاص ػیٕاٖ
تحّیُ ػذدی تاحیش اػتفاد ٜاص ػتٞ ٖٛای ػٍٙی
رٟت واٞؾ ٘ـؼت ٚخطش سٚاٍ٘شایی
وماس ي وُار( 12:00الی )13:40
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سضا ػشفا٘یاٖ ٘یا
ٔزتثی حیذسی لشائی،
ٔشتضی ٔش٘ذی ،
فضُ اِ ٝػّطا٘ی

بزوامٍ ساله 1
جلسٍ ديم  14الی15:40
خاک يپی  ،ساسٌ
هیات
رئیسه

آقای دکترکاظویاى ،آقای ههندس هادیاى

ساعت

کد

عنواى هقاله

14-14:20

0745

14:20-14:40

0688

14:40-15:00

0672

15:00-15:20

0680

15:20-15:40

0771

نام نویسندگاى
ػیذ فشصاد ٔذسػی صاد ،ٜػّی

تشسػی تاحیش ٔیضاٖ تخّخُ خان دسواٞؾ ٚ

٘خؼی،

تٟثٛد سفتاس دیٙأیىی ؿٕغ

ػّی وٞٛؼتا٘ی،
ػاطف ٝپشٚیض

تشسػی خؼاسات ٔٚـىالت ٔما ْٚػاصی دس

ٚحیذ چٍٙی،

صِضِ ٝػاَ 1389

احٕذ داِ٘ٛذ

تشسػی ػّٕىشد  ٚاتالف ا٘شطی غیشخطی دس
لابٞای ؿٛسٖٔؼىٛع تٕٞ ٝشأٟ ٜاستٙذ وٕا٘ؾ
٘اپزیش تا اػتفاد ٜاص تحّیُ تاسیخچٝصٔا٘ی

ٔحٕذسضا
تضسيػّیآتادی،
رٛاد ٚاحمی أیشی

غیشخطی تحت سوٛسد صِضِٞٝای ٘ضدیه ٌؼُ
ضشیة ط َٛوٕا٘ؾ ٔحٛسی ٘ا٘ٞ ِِٝٛٛای وشتٙی

اسطً٘ صادلی،

ته دیٛاسٜ

راٚیذ تمی صادٜ

Determination of seismic bearing
capacity of shallow strip footings
on slopes

،Mahmoud Ghazavi
Armin
Salmani
Mahali

پذیزایی (  15:40الی ) 16
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بزوامٍ ساله 1
جلسٍ سًم  16الی 17:40
ساسٌ
هیات
رئیسه

آقای دکتر هشكوه رضوی،آقای دکتر گل نرگسی ،آقای دکترقلعه نوی

ساعت

کد

16 -16:20

0689

عنواى هقاله

نام نویسندگاى

ٔمایؼ ٝػیؼتٓ دٌٚا٘ ٝلاب خٕـی ٚدیٛاس تشؿی
فٛالدی ٘اصن تا ػیؼتٓ دٌٚا٘ ٝلاب خٕـی ٚ
ٟٔاستٙذ ٚاٌشا ت ٝسٚؽ طشاحی تش اػاع ػطٛح

ٚحیذ چٍٙی،
ػزاد تیشا٘٘ٛذ،
احٕذ داِ٘ٛذ

ػّٕىشد
-16:40

0706

16:20
–17:00

0723

16:40

تشسػی سفتاس غیشخطی اتصاَ اػتخٛا٘ی تیش

ػّی صاسػی،
ػّیشضا فیٛض،

ٔٛسب ت ٝػتٖٛ

ٔحٕذ ٚالفی،

تحّیُ لاتّیت اػتٕاد خٕؾ دس تیشٞای تتٗ آسٔٝ

ػّی لذع،

تمٛیت ؿذ ٜتا AFRP

ػا٘اص چٟىٙذی
ػیذ ٔحٕذ تٙی رٕاِی،

-17:20

0735

17:00

اسصیاتی تىٙیه ٞای تمٛیت خٕـی تیشٞای تتٗ
آسٔ ٝتا ٔصاِح FRP

ٔحٕذ سضا اصفٟا٘ی،
ؿؼیة ٘صشت اِٟی،
ٔحٕذ سضا ػٟشاتی،
سٚح اٛٔ ...ػٛی

-17:40

0739

17:20

احش ا٘ذاص ٜدس طشاحی ػذٞای تتٙی لٛػی تحت

ؿیشیٗ رؼفشی،

تاسٌزاسی اػتاتیىی

ٔحٕذتمی احٕذی

اختتامیٍ (  17:45الی ) 18:15
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بزوامٍ ساله 2
جلسٍ ايل  10الی 12

ساسٌ
هیات رئیسه

آقای دکتر بینا ،آقای دکتر عالهتیاى ،دکتر قلعه نوی

ساعت

کد

10 – 10:20

0752

10:20-10:40

0761

10:40 –11

0770

11 -11:20

0777

11:20 -11:40

0779

عنواى هقاله

نام نویسندگاى

تشسػی سفتاس ِشصٜای ػاصٜٞای فضاواس تا

حٕیذ ؿٟشآتادیٙٔ ،صٛس

اػتفاد ٜاص سٚؽ طیف ظشفیت

لّؼٛ٘ ٝی

تشسػی ٔمأٚت فـاسی تخٓ ٔشؽ تؼٛٙاٖ

حؼٗ دٞماٖ صادٜ٘زٓ آتاد،

ػاص ٜپٛػت ٝای

أیشاحٕذ ٞذایت

تشسػی احشات ٔما ْٚػاصی ػاصٞ ٜا دس واٞؾ

ٔحٕذ ٕٞتی،

خطشات ٘اؿی اص صِضِٝ

خٛؿمذْ ػثادی

تشسػی خٛاف دٚأی تتٗ خٛدتشاوٓ ػاصٌاس
تا ٔحیط صیؼت تا اػتفاد ٜاص پٛصٚالٖٞا
تشسػی تحّیّی

ٔ ٚیذا٘ی ػُّ ِغضؽ

تاِـته ٞای االػتٔٛشی پُ ؿٟیذ چٕشاٖ
اصفٟاٖ
وماس ي وُار( 12:00الی )13:40
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طٕٟاػة خضائٙی

ٔحؼٗ خّیّی تشٚرٙی ،
ػّیشضا لاسی لشآٖ

بزوامٍ ساله 2
جلسٍ ديم  14الی15:40
ساسٌ،شُزساسی
هیات
رئیسه

آقای دکتر بینا ،آقای دکتر عالهتیاى ،آقای دکتر گل نرگسی ،آقای دکتر هشكوه رضوی

ساعت

نام نویسندگاى

کد

14:00 – 14:20

0780

14:20 –14:40

0783

14:40 – 15:00

0785

15:00 -15:20

0705

عنواى هقاله
تشسػی خٛاف ٔىا٘یىی تتٗ خٛدتشاوٓ ػاصٌاس
تا ٔحیط صیؼت تا اػتفاد ٜاص پٛصٚالٖٞا

٘اصش ػاسا٘ی،
ٔحٕٛد ٔیشی

تشسػی اؿىاالت دس ارشای ػاصٜٞای فّضی تا

ػیٙا تٟثٛدی ،

تٛر ٝتٔ ٝثحج دٔ ٓٞمشسات ّٔی ػاختٕاٖ

ػیأه ٌُ ٘شٌؼی

تشسػی فـاس ػیٝٙواس دس تُ٘ٛػاصی ٔىا٘یضٜ

ػیذ أیٗ ػّٛی،
ػٟیُ لش،ٜ

ػپشی دس ٔحیطٞای ؿٟشی

ٔشیٓ ٞذٞذی

تش٘أ ٝسیضی فضاٞای تاص ؿٟشی  ٚطشاحی

ٔحٕذ احٕذی،

ٔثّٕاٖ دفاػی دس آٟ٘ا تا سٚیىشد پذافٙذ غیش

ػثذاِشحٕٗ احٕذی،

ػأُ (ٔطاِؼٛٔ ٝسدی پاسن ّٔت تٟشاٖ)

ایشد فتحی ٘یا

پذیزایی (  15:40الی ) 16
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لٛیذَ

طٕٟاػة خضائٙی،
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ؿٟشوی،

بزوامٍ ساله 2
جلسٍ سًم  16الی 17:40
محیط سسیت
هیات
رئیسه
ساعت

آقای دکترهباشری ،آقای دکتر بینا ،آقای دکتر هبهوت

کد

عنواى هقاله
ا٘تـاس آِٛدٌی ٔحُ ٞای دفٗ صتاِ ٝدس

16:00-16:20

ٙٔ 0757اتغ آب  ٚخان ٔطاِؼٛٔ ٝسدی ٔحُ دفٗ

نام نویسندگاى
ػّی ػّیم ٝصاد،ٜ
ایٛب ٟٔشی دٛ٘ ٜ

صتاِ ٝدس والٖ ؿٟش اٛٞاص
طشاحی حٛضچ ٝت٘ٝـیٙی تذ ٖٚاػتفادٜ
16:20 – 16:40

 0764اص ٔیىؼش ،تشای حزف وذٚست آب سٚدخا٘ٝ
سٚػتای ٚأك آتاد وٞٛپای ٝوشٔاٖ

16:40 – 17:00

0702

17:00 -17:45

0720

پظٔاٖ صیٗ اِصاِحیٗ ،راتش
ػؼیذ،
ٔحٕذ ّٔىٛتیاٖ

ٔشٚسی تش اػتفاد ٜاص ظشفیت ٞای طثیؼت

ٔصیة

دس تصفی ٝفاضالب ٞای صٙؼتی

اتشاٞیٓ ػالٔتیاٖ

تٛػؼ ٝؿٟشٞای رذیذ  ٚتؼا٘ٚی ٞا
(ٔطاِؼٛٔ ٝسدی ؿٟش رذیذ ٌّثٟاس)
اختتامیٍ (  17:45الی ) 18:15
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ػصاسی

یٛػف خذائی،
ٔصطفی ایؼتٍّذی،
ػّی اوثش تمیّ،ٛ
سضا خؼشٚتیٍی

ٔٙذی،

بزوامٍ ساله 3
جلسٍ ايل  10الی 12

مدیزیت بحزان
هیات
رئیسه

آقای دکتر قضاوی ،خانن دکتر عبادی ،آقای دکترهبهوت

ساعت

کد

10:00 – 10:20

0659

10:20-10:40

0669

10:40 –11:00

0670

11:00-11:20

0681

11:20 -11:40

0687

نام نویسندگاى

عنواى هقاله
ٔذیشیت تحشاٖ تا اػتفاد ٜاص ػأا٘ ٝاػتٙتاد

ػشٚؽ اراق،

ٌش فاصی تىأُ یافتٝ

ٔحٕذ سضا ّٔه
سضا وشیٕی ،

واستشد ٟٔٙذػی اسصؽ دس پذافٙذ غیشػأُ

ػؼیذ أیٙی ٚسوی،
حٕیذسضا تاب اِخا٘ی ،حثیة
اهلل ػٟأی

اسصیاتی ٘مؾ پذافٙذ غیش ػأُ دس واٞؾ

ٔحٕذسضا

خطشات ٘اؿی اص صٔیٗ ِشصٜ

ػّیشضا ٘ظشخٛاٜ

ػیؼتٓ حُٕ ٘ ٚمُ ؿٟشی پایذاس تا تاویذ تش
تشافیه ؿٟشی ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی ؿٟش وشٔا٘ـاٜ

٘یىٙٔٛؾ

ػیذ احؼاٖ حؼیٙی

واٞؾ خطشپزیشی ؿٟش دس تشاتش ػیُ تا
اػتفادٜ

اص

سٚیىشد

ٔذیشیت

یىپاسچٝ

خطشپزیشی

حؼیٙی سػتٕی ،

(ٔطاِؼٛٔ ٝسدی :تشسػی تزشت ٝػیُ ؿٟش

ٔزتثی سفیؼیاٖ

سػتٕىال)
وماس ي وُار( 12:00الی )13:40
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،

بزوامٍ ساله 3
جلسٍ ديم  14الی15:40
َیدريلیک
هیات رئیسه

خانن دکتر عبادی ،آقای دکترقزل سوفلو ،آقای ههندس
صنعی

ساعت

کد

14:00- 14:20

0690

14:20-14:40

0712

14:40 -15:00

0715

15:00-15:20

0749

15:20-15:40

0751

عنواى هقاله
تشسػی تأحیش اؿىاَ ٙٞذػی دس وا٘اِٟای

اػٕؼیُ

ٔشوة تا ٔذَ سیاضی  SKMدس رشیاٖ

غالٔؼثاع

حا٘ٛیٝ

أیشاحٕذ دٞما٘ی

ؿثی ٝػاصی ػذدی ؿىؼت ػذٞای

ػیذسضا

خاوی تا اػتفاد ٜاص ٔذَ HEC-RAS

ٔحٕذسضا

(ٔطاِؼٛٔ ٝسدی  :ػذ ت) ٟٓ

ؿیٛا ؿیاسی

پیؾ تیٙی رشیاٖ سٚدخا٘ ٝتا اػتفاد ٜاص

ػّی ؿٟثاصی،

تیٕٛسی،
تاسا٘ی،

اِٛا٘ىاس،
پیشػتا٘ی،

ػّی ٔحٕذ آخ٘ٛذػّی،

سٚؽ پیؾ تیٙی ٌشٞٚی رشیاٖ ()ESP

فشیذ ٖٚسادٔٙؾ

تشسػی ٞیذسِٚیه رشیاٖ دس وا٘اَ تا

فشٚؽاِؼادات ٔیشصادلی،

پٛؿؾ ٌیاٞی رذاس ٚ ٜدا٘ ٝتٙذی ٔتغیش

رٕاَ ٔحٕذ ِٚیػأا٘ی،

دس وف

ػثذاِشضا وثیشی ػأا٘ی

ٔذَػاصی د ٚتؼذی أٛاد ٘اؿی اص ِغضؽ

ٔؼؼٛد آسأی فذافٗ،

صخش ٜتٔ ٝخضٖ ػذ
پذیزایی (  15:40الی ) 16

11

نام نویسندگاى

همایش ملی عمران و توسعه پایدار

ٔؼؼٛدسضا
وشٔا٘ی

حؼأی

بزوامٍ ساله 3
جلسٍ سًم  16الی 17:40
مىابع آبَ ،یدريلیک
هیات رئیسه

آقای دکتر عالهتیاى ،خانن دکتر هلک ،آقای ههندس هادیاى

ساعت

کد

16:00 -16:20

0647

16:20 -16:40

0626

16:40 –17:00

0635

17:00 -17:20

0655

17:20-17:40

0658

عنواى هقاله

نام نویسندگاى
حؼیٗ ػّذ ٔحٕٛدی،

طشح تاص ٍ٘شی ٚا٘زاْ ٟٔٙذػی اسصؽ ؿثى ٝآتیاسی

ٟٔشداد ٔختاساٖ،

 ٚصٞىـی رفیش

٘ٛساِ ٝدلیمی،
ػٕاد ٔظّ،ْٛػّی وشدا٘ی
حٕیذ تمایی،

تثییٗ فشآیٙذ ٘ٛیٗ ٔـاسوت دس تٛػؼٚ ٝ
تٟشٜتشداسی اص پشٚطٜٞای آتیاسی تٟثٟاٖ

فتح اِ ٝداٚسی دٞىشدی،
ٔؼّٓ ػشٚػتا٘ی،
ٛٞؿ ًٙتالشی،
ٔحٕذ وشدا٘ی

تشسػی تاحیش ٔذَ ٞای آؿفتٍی تش پشؽ

فاطٕ ٝرؼفشی ،

ٞیذسِٚیىی ٔؼتغشق دس حٛضچ ٝآسأؾ ٕٞشا ٜتا

ػیذ ػّی اوثش

تّٛن ٞای ٔیا٘ی

صاِحی ٘یـاتٛسی

تشسػی ا٘ٛاع آتٍیش ٔٛرٛد تشای واسخا٘ٞ ٝای ٕ٘ه

صادق ؿیثا٘ی،

صدایی ت ٝسٚؽ اػٕض ٔؼىٛع

ٔحٕذ رٛاد خا٘زا٘ی

ٔذیشیت ػیالب سٚدخا٘ٞٝای ؿٟشی تٚ ٝػیّٝ
طشاحی پایذاس تٙٔ ٝظٛس واٞؾ خطشات ٚ
آػیةٞای احتٕاِی
(اسائ ٝػیاػتٞا  ٚساٞثشدٞایی تشای طشاحی پایذاس)
اختتامیٍ (  17:45الی ) 18:15
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ٔحٕذ ٔؤیذی

بزوامٍ ساله 4
جلسٍ ايل  10الی 12

َیدريلیک
هیات رئیسه

آقای دکتر قزلسوفلو،آقای ههندس اهیری ،آقای ههندس
صنعی

ساعت

کد

10:00 – 10:20

0662

10:20-10:40

0664

10:40 –11:00

0668

11:00 -11:20

0677

11:20 -11:40

0685

نام نویسندگاى

عنواى هقاله
تشسػی احش ٌشدؿذٌی ِث ٝپاییٗدػت
تماطغ 90°

وا٘اَٞای

ٔؼتمیٓ

ٚ

لٛػیؿىُ تش اٍِٛی رشیاٖ
تؼییٗ ٔحُ ٚلٛع تیـیٛ٘ ٝٙػا٘ات

ػؼیذ ٔحٕذی،ٖٛ
ػیذ ػّی اوثش
صاِحی ٘یـاتٛسی،
حٕیذ پشٞیضواس،
حأذ ٞٚاتی
فاطٕ ٝواظٕی،

فـاس دس ط َٛحٛضچ ٝآسأؾ دس

ػؼیذسضا خذاؿٙاع،

ػذٞای تّٙذ (ٔطاِؼٛٔ ٝسدی حٛضچٝ

حأذ ػشوشد،ٜ

آسأؾ ػذ ٕ٘شٚد)
تشسػی ٔ ٚمایؼٔ ٝؼیاسٞای ا٘تخاب
پٛؿؾ ػٍٙچیٗ رٟت حفاظت پایٝ

اؿىاٖ آَ تٛیٝ

ٔؼؼٛد ٔصثاحی،
اتٛاِفضُ ؿٕؼایی

ٞای پُ
اسصیاتی ٔذَ  PMO Dynamicsدس

اِٟاْ رؼفشصاد،ٜ
ػیذ ػّی ایٛب صاد،ٜ

ؿثی ٝػاصی ا٘تماَ أٛاد پغ اص احذاث

اصغش تِّٟٛی،

ٔٛد ؿىٗ ٞای رذیذ ػاحُ ا٘ضِی

ٔؼؼٛد ٔٙتظشی ٕ٘یٗ

ٔمایؼ ٝتأحیش پاسأتشٞای ػٕك ،ػشػت
 ٚػذد فشٚد تا اػتفاد ٜاص ٔذَػاصی
ػذدی رشیاٖ دس ػشسیض ؿٛت تا پشتاب
وٙٙذ ٜرأی ؿىُ
وماس ي وُار( 12:00الی )13:40
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ٔحٕذسضا پیشػتا٘ی،
ٔحٕٛد راوشی ٘یشی،
ٔحٕذ واوؾ پٛس

بزوامٍ ساله 4
جلسٍ ديم  14الی15:40
مدیزیت بحزان ،مىابع آب
هیات رئیسه
ساعت

آقای دکترهبهوت ،آقای دکتر قلعه نوعی ،آقای ههندس اهیری

کد

نام نویسندگاى

عنواى هقاله
پایذاسی ٔحیط صیؼت  ٚایزاد اؿتغاَ دس رٟت

14:00- 14:20

ٙٔ 0694افغ ّٔی اص طشیك سٚیىشد ت ٝا٘شطی ٞای

ػّی اصلٙذی سٚؿٙا٘ٚذ

تزذیذپزیش
اسصیاتی ٔ ٚطاِؼ ٝخطشٞا  ٚتٟذیذات دس تُ٘ٛ
14:20-14:40

ٞ 0766ای دس ٖٚؿٟشی
ٔذَػاصی

14:40 -15:00

ٛٞای

ٔتٛػط

15:00-15:20
15:20-15:40

0756

ػیذ ؿٟشیاسحؼیٙی
أیٗ أیٙی سواٖ،
پشٚیض حمیمت ر،ٛ
ویٛاٖ خّیّی،

آب تا اػتفاد ٜاص سٚؽ تش٘أ ٝسیضی ط٘تیه

یٛػف اوثشی

٘ح ٜٛی تذػت آٚسدٖ تٛاتغ ػضٛیت فاصی

ٔظٌاٖ ػؼىشصادٜفشاٞا٘ی،

پاسأتشٞای ٚسٚدی ؿثىٞٝای تٛصیغ آب
تشآٚسد سٚا٘اب حاصُ اص رٚب تشف تا اػتفاد ٜاص
ػٙزؾ اص دٚس دس ٔٙطمِ ( ٝشػتاٖ)
پذیزایی (  15:40الی ) 16

14

ٔاٞا٘ٝ

 0632ؿٟشػتاٖ ٔـٟذ تٙٔ ٝظٛس ٔذیشیت تٟتش ٔٙاتغ

0732

ػیذ ػّی ضیایی،
ٞاؿٓ أیٙی طٛػی،

( تا ٔحٛسیت آتؾ ػٛصی ٞای غیشػٕذی)
دٔای

حؼیٗ حؼیٗ دخت،

همایش ملی عمران و توسعه پایدار

ٔؼؼٛد تاتؾ،
تشدیا سٚغٙی
فشأشص ِٚی پٛس اصال٘ی،
٘ادس تشٕٙٞذ،
ٔزتثی خّیُ صادٜ

بزوامٍ ساله 4
جلسٍ سًم  16الی 17:20
َیدريلیک ،مدیزیت بحزان
هیات رئیسه
ساعت

آقای دکتر قزل سوفلو ،آقای ههندس اهیری ،آقای ههندس صنعی

عنواى هقاله

کد

نام نویسندگاى

تِٛیذ پٛؿؾ ٔحافظ ضذ صِضِ ٝتشای
16:00 -16:20

 0675دیٛاسٞای ٔصاِح تٙاییٌ ،أی دس رٟت

ٔؼص ٝٔٛػشفا٘ی رضی

تٛػؼ ٝپایذاس
ٔمایؼ ٝضشیة اطٕیٙاٖ پایذاسی یه
ؿیشٚا٘ی خاوی دس حاِت اؿثاع ٚ

16:20 -16:40

0722

16:40 –17:00

0738

17:00 -17:20

ٞ 0781یذسِٚیىی تش وٙتشَ رشیاٟ٘ای ٚاسیضٜ

غیشاؿثاع تا اػتفاد ٜاص یه ٕ٘ٝ٘ٛ

أیش افشٚؿت، ٝ
فضُ اهلل ػّطا٘ی،
ػیذ حؼیٗ ػیذ اٍِٙی

ٔطاِؼاتی
تتٗ خٛدتشاوٓ ٔمأٚت تاال  ٚواٞؾ

ػؼیذ رٚاِمذسی ،

خطشٞای ػاخت  ٚتٟثٛد ارشا

لاػٓ دٞما٘ی اؿىزسی ،أیش

ٔطاِؼ ٝآصٔایـٍاٞی احش پاسأتشٞای
ای دس ػذٞای اصالحی ٌاتی٘ٛی
17:20-17:40

0704

ؿثى ٝتیؼیٓ  ٚحٛادث پیؾ تیٙی ٘ـذٜ

اختتامیٍ (  17:45الی ) 18:15
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سٚحا٘ی ػشٚػتا٘ی
ػؼیذ

غفاسی

چشاتی،

ٔحٕذسضا پیشػتا٘ی  ،آسؽ
سصٔخٛاٜ

ٔحٕذ ؿٕؼائی

جلسٍ ايل  10الی 12

هحل
نصب

کد

A1

0628

A2

0641

A3

0674

A4

0734

A5

0740

A6

0759

A7

0624

A8

0776

A9

0782

16

عنواى هقاله
واستشد تضسیك رٟت رٌّٛیشی اص تشاٚؽ دس پی

نام نویسندگاى
ػٛد ٜواظٕی ،
أیذ طیاسی ،

ػذٞای تتٙی

أیش ستاطی

ٔمایؼٔ ٝذَ ػاصی ػذدی فـاس آب ٔٙفذی تا

سػ َٛلثادیاٖ ،

اتضاستٙذی(ٔطاِؼٛٔ ٝسدی ػذ ؿیاٖ )

ٟٔتاب ٘ىٛویؾ

تشسػی احش ٔصاِح حافظٝداس ؿىّی تش ضشیة

ٔؼیٗ سضاپٛس،

سفتاس دیٛاسٞای تشؿی تتٙی ٕٞشا ٜتا تاصؿٞٛای

ٟٔذی لاػٕی،ٝ

ٔتماسٖ  ٚغیش ٔتماسٖ

ٔحٕذسضا تٟاسی

تشسػی پاػخ ٔىا٘یىی خط ِٔ ِٝٛذف ٖٛدس خان

فشیذ ٜحضشتی،

تحت تاحیش حشوت ٌؼُ أتذاد ِغض ت ٝسٚؽ

ػّیشضا فیٛض،

ارضای ٔحذٚد

أیٗ وـاٚسص

تاحیش حضٛس ٘ا٘ ٛتىِٛٛٙطی دس ٟٔٙذػی

ػّی ٚفائی ،

طئٛتىٙیه

ػؼىش را٘ؼّیضادٜ

تحّیُ  ٚتشسػی فـاس را٘ثی خان تش دیٛاسٞای

ٔزیذخا٘زا٘ی،

حائُ ا٘ؼطاف پزیش ) (cut off wallدس حاِت

حٕیذسضا صثا،

اوتیٔ(ٛحشن)

ٔصطفی یٛػفی ساد
ٔحٕذ وشدا٘ی،

تشسػی ضشٚست ٔـاسوت ارتٕاػی دس ػشصٝ

فتح اِ ٝداٚسی دٞىشدی ،حٕیذ

ٔذیشیت پشٚطٜٞای ٔٙاتغ آب

تمایی،

(ٔطاِؼٛٔ ٝسدی :پشٚط ٜآتیاسیٙٞ R2ذیزاٖ)

ٛٞؿ ًٙتالشی،

تشسػی پاسأتشیه احش دیٛاس آب تٙذ تش ٔیضاٖ
دتی ٘ـت اص صیش پی ػذٞا
ٔمایؼ ٝػذدی فـاس را٘ثی خان تش دیٛاسٞای
حائُ ا٘ؼطاف پزیش دس حاِت اوتی ٚ ٛپاػیٛ

همایش ملی عمران و توسعه پایدار

اتشاٞیٓ پشٚیٗ
ػّٕاٖ وال٘تشی
ٔزیذخا٘زا٘ی،

حٕیذسضا صثا،
ٔصطفی یٛػفی ساد

جلسٍ ايل  10الی 12
هحل
نصب

کد

A10

0709

A11

0710

A12

0724

عنواى هقاله
تشسػی سؿذ الی ٝالی ٝؿذٌی ٔٛاد

نام نویسندگاى
FRP

ٔحٕذ فشٚغی ،

تشٔمأٚت ػت ٖٛتتٙی تمٛیت ؿذٜ

حأذ رٕاِی ؿٟشتاته

ؿثی ٝػاصی ػتٔ ٖٛشوة ٔؼّح تتٙی تحت احش

حٕیذ ٜاتشاٞیٕی فشد،
سأیٗ طثاطثایی،

ا٘فزاس تٕاػی

حأذ صفاسی

تشسػی تاحیش ػاختٍاٞ ٜای ٔختّف دس تؼییٗ

سضاخؼشٚا٘ی ،

طیف طشح یىٛٙاخت ٚتاحیش آٖ تش ػاصٞ ٜای تتٗ

ػّیشضاخاِ، ٛ

ٔؼّح دس ٌؼتش ٜؿٟش ایالْ

سٞاْ صسفاْ

ٔؼشفی تشخی اص ایذٞ ٜای ٘ٛیٗ ٔما ْٚػاصی دس

ٚحیذ چٍٙی،

072

A13

ػاختٕاٖ ٞای ؿٟش دٚسٚد

احٕذ داِ٘ٛذ،
ػزاد تیشا٘٘ٛذ

7

تشسػی احش ضشیة صتشی دسص ٜتشراتزایی ِشص ٜای

ٟٔذی پٛسصادلی ٘ظاد ،

ؿیشٚا٘ی ٞا

حؼیٗ رالِی فش

A14

0730

A15

0742

تشسػی ػذدی آسایؾ تٞ ُ٘ٛای دٚلّٛ

A16

0750

تشسػی سفتاس ٔیشاٌشٞای ٘ٛیٗ دس لاتٟای ؿٛسٖ

A17

0754

A18

0768

ػّی ٚفائی،
ػأاٖ ػّیٕا٘ی وٛتٙائی  ،ػؼىش
را٘ؼّیضادٜ

ٔمایؼ ٝراتزایی  ٚتغییش ٔىاٖ طثمات ػاص ٜی
تتٙی لاتی تا ؿىُ پزیشی ٔتٛػط دس ٔماتُ تاسٞای

ٔشتضی صادق تختیاسی

صٕذ تشٔىی ،
رٛاد ٔىاسی سحٓ دَ

ا٘فزاس ػطحی

17

تأحیش تؼذاد طثمات تش ضشیة سفتاس لاتٟای تا

ػیذرٛاد رٛادپٛس،

ٟٔاستٙذ ؿٛسٖٚ

ِیّی ؿاٞذی

همایش ملی عمران و توسعه پایدار

جلسٍ ديم  14الی15:30
هحل
نصب

کد

A1

0621

A2

0646

A3

0652

A4

0653

A5

0661

A6

0699

A7

0717

A8

0718

A9

0753

عنواى هقاله
تشسػی احذاث ؿثىٞٝای آتیاسی تا فشآیٙذ رّة

ٔؼّٓ ػشٚػتا٘ی ،

ٔـاسوتٞای ٔشدٔی

احٕذسضا ػٕا٘ی،

(ٔطاِؼٛٔ ٝسدی :پشٚط ٜآتیاسی ٔیا٘اب ؿٛؿتش)

آصادٛ٘ ٜساِٛ٘ ٝسی٘ٚذیِ ،یال تمایی

ٔذَ ػذدی ؿثی ٝػاصی رشیاٖ غیشٔا٘ذٌاس دس وا٘اَ

سٚطیٗ فتحی،

آتیاسیتٙٔٝظٛستؼییٗ صٔاٖ ا٘تماَ ٔٛد  ٚپاػخٍٛیی

سػ َٛلثادیاٖ

ؿثی ٝػاصی ػ ٝتؼذی اٍِٛی رشیاٖ دس تاللی 90

سػ َٛلثادیاٖ،

دسر ٝتا اػتفاد ٜاص ٔذَ ػذدی SSIIM 1

ٟٔؼا تصیشی

تشسػی ػذدیتأحیش ط ٚ َٛلطش ا٘ـؼاب تش

سػ َٛلثادیاٖ،

ٞیذسِٚیهرشیاٖٞایٔیشادسِِٞٝٛایتحت فـاس

ؿثیٝػاصی رشیاٖ تش سٚی راْ پشتاتی ٔخّخی ٚ

صیٙة تٟشأی
ػیذ حأی حزتی،
ػیذػّیاوثش

تشسػی پاسأتش تشد رت خشٚری اص راْ

صاِحی ٘یـاتٛسی

ِضْٚتاصٍ٘شیٚا٘زأْٟٙذػیاسصؽتاػیؼات آتٍیشی -ٚ

ػّی وشدا٘ی،

ؿثىٞٝایآتیاسی  ٚصٞىـی  ٚاػتفاد ٜاص دیذٌاٟٞای

حؼیٗ ػّذ ٔحٕٛدی،

تٟش تشداساٖ لثُ اص ارشاء (ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی:طشح تأیٗ  ٚؿثىٝ

ت ٕٟٗؿأ ٜحٕذی ٘ثی،

آتیاسیٚصٞىـی ػاحُ ساػت خیش آتاد )
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نام نویسندگاى

ٔطاِؼات طشاحی ٔٛد ؿىٗ ٞای ؿٙاٚس
تشسػی تاحیشات ٞیذسِٚیىی ػّٕىشد ػذ تا

ػّی اصغش تٟضادی
حىیٕ ٝؿیخ حؼیٙی،
ٔحٕذرٛاد خا٘زا٘ی
ٚحیذ صٞاتی ،
فشٞاد خاْ چیٙی ٔمذْ ،

اػتفاد ٜاص تحّیُ ٔٛره :ػذ وشخٝ

ویٛاٖ تیٙا

تشسػی تاحیش تشاص سػٛتٍزاسی ٘اؿی اص فشػایؾ

ػّیشضا ػؼىشی ٘ظاد،

سٚدخا٘ٞ ٝا  ٚؿیة تؼتش رشیاٖ تش ضشیة ؿذت

ػیذ ػّی ایٛب صاد،ٜ

رشیاٖ ػشسیض ٔخّخی

رٕاَ ٔحٕذِٚی ػأا٘ی
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جلسٍ ديم  14الی15:30
هحل
نصب

کد

A10

0622

A11

0760

A12

0691

A13

0627

A14

0716

A15

0731

A16

0619

A17

0747

A18

0798

عنواى هقاله

نام نویسندگاى
فتح اِ ٝداٚسی دٞىشدی،

تثییٗ ضشٚست ایزاد تـىّٟای آب تشاٖ  ٚا٘تماَ

حٕیذ تمایی،

ٔذیشیت ت ٝآٟ٘ا دس پشٚطٞ ٜای ٔٙاتغ آب

ٔؼّٓ ػشٚػتا٘ی،
اتشاٞیٓ پشٚیٗٔ،حٕذ وشدا٘ی

آ٘اِیض  ٚتحّیُ فـاس را٘ثی خان تش دیٛاسٞای

ٔزیذ خا٘زا٘ی،

حائُ ا٘ؼطاف پزیش ()cut off wall

حٕیذ سضا صثا،

دس حاِت ػىٖٛ
٘مؾ طشاحی ٔؼٕاسی دس واٞؾ احشات ٔخشب صٔیٗ
ِشص ٜدس ػاختٕاٟ٘ای ٔؼى٘ٛی اػىّت تتٗ آسٔٝ

ٔصطفی یٛػفی ساد

ٔاصیاس خاوی
ٛٞؿ ًٙتالشی،

ٍ٘شؿی تش ٘مؾ ٔٛحش ػاصٔاٟ٘ای ٔشدْ ٟ٘اد دس

فتح اِ ٝداٚسی دٞىشدی،

تٛػؼ ٝپایذاس طشحٟای ٔٙاتغ آب

حٕیذ تمایی،

وٙتشَ آتـؼتٍی ٔٛضؼی پایٞ ٝای ٔؼتطیّی پُ
دس حضٛس پایٞ-ٝای لشتا٘ی ؿ٘ٛذٜ

ٔؼّٓ ػشٚػتا٘یٔ ،حٕذ وشدا٘ی
ٔؼیح لاػٕی فشد،
ٔٛٙچٟش حیذسپٛس،
ٔحٕذ حؼٗ صذاق
أیٗ ػشؿاس،

تاحیش آب ٔزاصی دس ٔذیشیت ٔٙاتغ آب

ٟٔذی ٔؼصٔٛی

آ٘اِیض ٔتذِٛٚطی ٞای رذیذ دس تخٕیٗ ػٕك

رؼفش ٟٔشآتادی،

آتـؼتٍی پای ٝپُ

تیظٖ لٟشٔاٖ
ػیذ فشصاد ٔذسػی صاد،ٜ

تشسػی  ٚاسائ ٝساٞىاسٞای ٔذیشیت تحشاٖ ٔٙاتغ آب

ػّی وٞٛؼتا٘ی،
ػاطف ٝپشٚیضٔ ،حؼٗ ٔزذ

تحّیُ تشٌـتی پاسأتشٞای ٔمأٚت تشؿی خان
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دس ػیؼتٓ ػاصٍٟ٘ ٜثاٖ ٌٛدتشداسیٞای ػٕیك
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ػؼیذ پٛستٙائی ،ػٟیُ لش ،ٜحٕیذ
ٟٔشٟ٘اد ،واظٓ تشخٛسداسی ،احؼاٖ
دستاسسضٛی ،ػّی ؿیشٔحٕذی

جلسٍ سًم  16الی 17:30
هحل
نصب

کد

A1

ٔ 0618ؼتطیّی سٚصٔیٙی تا دس ٘ظشٌیشی ا٘ذسوٙؾ

عنواى هقاله
تشسػی ِشصٜای ٔخاصٖ رخیشٔ ٜایؼات تتٙی
ػیاَ ٔ ٚخضٖ
تشسػی سٞیافت ٔـاسوتی آتیاسی دس تٛػؼٝ

A2

0625

A3

0700

A4

0725

A5

0762

A6

 0696ساٞىاسٞای واٞؾ ا٘شطی دس ػاختٕاٖ

پایذاس طشحٟای ٔٙاتغ آب
ٍ٘شؿی تش ٔؼىٗ سٚػتایی ایشاٖ  ٚتاصػاصی ٚ
ٔما ْٚػاصی آٖ
تاصػاصی تافت ٞای فشػٛد ٜؿٟشی  ٚواٞؾ

ٔحؼٗ یضدا٘یاٖ،
ػیذ ٚحیذ سضٛی طٛػی،
ٔحٕٛد ٔـؼُ
ٔؼّٓ ػشٚػتا٘ی،

فتح اِ ٝداٚسی دٞىشدی ،حٕیذ
تماییِ ،یال تمایی
حؼٗ ػزاد صاد،ٜ
ػّی ػالیی،
احٕذ ٌشإ٘ایٝ
حؼٗ تیه ٔحٕذی،
حؼیٗ صشأی،

خطشپزیشی ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛسدی ؿٟش ؿٛؿتش

فاطٕٙٔ ٝزضی

پذافٙذ غیشػأُ دس ٔؼٕاسی

ٔحٕذ ػّی آتادی ،

(فشایٙذ اسصیاتی خطشٔ -ؼیاسٞای طشاحی)

فاطٕ ٝپٛالدٚؽ

اسصیاتی احش وٙتشَ ػیالب تش ٔحیط صیؼت

A7

نام نویسندگاى

ٙٔ 0660طم ٝطشح ػأا٘ذٞی آتشا ٝٞواس ٖٚدس اػتاٖ

ٔحٕذ حؼیٗ سٚؿٙه،
ػّی اصلٙذی سٚؿٙا٘ٚذ
أیٗ ٔحٕذصاد ٜؿؼثٌ ٝش،

رالَ سٚا٘ثخؾ،
ػثذاِؼظیٓ ٔاٍِشد

خٛصػتاٖ

سضاػشفا٘یاٖ ٘یا،

A8

 0744تاصیافت ػشد آػفاِت تا اػتفاد ٜاص وف لیش

A9

 0729تاحیش فضای ػثض ؿٟشی تشتٛػؼ ٝی پایذاس

ٔحٕذ ػّی ٔؼشٚف،
ٔشیٓ وأیاب
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ػاطف ٝخضشی
ٔاّ٘یا رٟا٘یاٖ

جلسٍ سًم  16الی 17:30
هحل
نصب

کد

A10

0648

A11

0778

A12

٘ 0666مؾ حُٕ ٘ ٚمُ دس ٔذیشیت تحشاٖ

عنواى هقاله

نام نویسندگاى
حؼیٗ ػّذ ٔحٕٛدیٟٔ ،شداد

ٔطاِؼ ٚ ٝاسصیاتی صیؼت ٔحیطی ؿثى ٝآتیاسی ٚ

ٔختاساٖ،

صٞىـی رفیش

٘ٛساِ ٝدلیمی،
ػٕاد ٔظّ ،ْٛػّی وشدا٘ی

تشسػی ٘مؾ فضای ػثض  ٚچٍٍ٘ٛی تّفیك آٖ دس ٔحیط
ٔصٛٙع تش واٞؾ آِٛدٌی ٛٞا

ؿٟذی ٝصاسػیاٖ رٟشٔیٔ ،حٕذ
حؼیٗ پٛس،
ػّی ػّطا٘ی
حؼیٗ لاػٕی ٘ظاد،
حؼٗ رارشٔی،
ٔاسی ٝلاػٕی ٘ظاد ،
صفٛسا ػشداسیاٖ

A13

0697

A14

0719

A15

0765

A16

0733

A17

0799

A18

0678
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ٔؼٕاسی دس پذافٙذ غیش ػأُ ٘ ٚمؾ آٖ دس واٞؾ

روشیا واظٓ پٛس،

خؼاسات

ػثاع ّٔىی

تیٕٔ ٝحصٛالت وـاٚسصی سٚیىشدی ٘ٛیٗ دس ٔذیشیت

٘ؼیٕٔ ٝیشصاد،
احٕذ ػاتذی ػشٚػتا٘ی،

سیؼه

غالٔحؼیٗ ػثذاهلل صادٜ

اسائ ٝسٚؿی رٟت تؼشیغ تٍٟٙاْ ػاصی پایٍا ٜدادٜ

رالَ فشٕٙٞذی،

ساٟٞای وـٛس تا تاًویذ تش ٔذیشیت تحشاٖ

ػؼیذ صادلیاٖ
ػیذ ػّٕاٖ ٔٛػٛیٟٔذ،

ٔذیشیت صیؼت ٔحیطی  ٚتٟش ٜتشداسی اص سٚدخا٘ٝ

رٕاَ ٔحٕذ ِٚیػأا٘ی،

واس ٖٚتا اػتفاد ٜاص ٘شْ افضاسMike11

ٟٔذی ٔظاٞشی،

ٔىاٖیاتی صٔیِٗغضؽ  ٚاػتمشاس سٚػتاٞای ٌّی  ٚػشب
دس ؿٟشػتاٖ تزٛٙسد
تغییشات خط ػاحّی پغ اص احذاث ٔٛد ؿىٗ ٞای
رذیذ تٙذس ا٘ضِی تا اػتفاد ٜاص تصاٚیش ٔاٛٞاس ٜای
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ٟٔذی حثیثیاٖ
ػیذ ػّیشضا آؿفتٝ
اِٟاْ رؼفشصاد،ٜ
ػیذ ػّی ایٛب صاد ،ٜاصغش
تِّٟٛی،

ٔؼؼٛد ٔٙتظشی ٕ٘یٗ
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