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 مراجعه فرمائید. www.dsgeo.ir* جهت مشاهده برنامه سخنرانی های مجازی به وبگاه 

بهمن ماهدوم شنبه  -مراسم افتتاحیهبرنامه   

 ردیف عنوان زمان

 1 تالوت کالم اهلل مجید، پخش سرود ملی و صلوات خاصه 00-09:10:-09

 2 آمد گوییاعالم برنامه و خوش 09:10-09:15

 3 فخریمجید امیر دکتر   -همایشمحترم ریاست سخنرانی  09:15-09:25

 4 دکتر وحیدی -سخنرانی دبیر محترم همایش 09:25-09:35

 5 دکتر عالئیان  -همایشمحترم دبیر علمی سخنرانی  09:35-09:45

 6 سخنران ویژه و کلیدی همایش 09:45-10:05

 7 سخنران علمی یک 10:05-10:15

 8 علمی دوسخنران  10:15-10:30

 9 سخنران علمی سه 10:30-10:45

 10 پذیرایی )میان وعده( 10:45-11:20

 بازدید از نمایشگاه ایران ژئو

 بهمن ماهدوم  شنبه -برنامه زمان بندی ارائه مقاالت سخنرانی

 عنوان و محل داوران موضوع و ارائه دهندگان زمان

13:20-13:40 

 

مکانی و زمانی دمای سطح زمین ررسی و ارزیابی تغییرات توزیع ب

 ای درکالنشهر تهران با استفاده ازتصاویر ماهواره

 حامد کاچار، مجید فخری، حکمت اله محمد خانلو

 خانم دکتر نجمه نیسانی سامانی

 خانم دکترشیرین محمد خان

 1پنل شماره 

علوم داده و اطالعات 

مکانی و حوزه های 

 کاربردی آن

 )سالن خلیج فارس(

13:45-14:05 
 تحلیل فضایی مکانی تغییرات رواناب ایران درشرایط تغییر اقلیم

 وحیده صیاد، مهری اکبری

14:10-14:30 

آمایش ژئومورفولوژیکی جهت توسعه سکونتگاهی با استفاده 

 مطالعه موردی شهرستان تفرش AHP-FUZZYازمدل 

 عبدالکریم ویسی، فرهاد جعفری

 جمع بندی 14:35-15:00

 ارائه مقاالت پوستری 13:00-15:00
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 مراجعه فرمائید. https://dsgeo.ir* جهت مشاهده برنامه سخنرانی های مجازی به وبگاه 
 

 سوم بهمن ماهیکشنبه  -برنامه زمان بندی ارائه مقاالت سخنرانی

 عنوان و محل داوران موضوع و ارائه دهندگان زمان

09:00-09:30 

شناسایی آلتراسیون های آهن اسکارن مبتنی بر فناوری طیف سنجی 

 کاشان 1:100000سنجش از دور در برگه  ینی وزم

 نژاد، حامدکاچار، حسن طباطبایی حامد حسینی

 محمدرضا ایرانی نزادی، علی زینالی
 دکتر علی اصغر آل شیخ

 دکتر رضا شاه حسینی

 

 

 2پنل شماره 

علوم داده و اطالعات 

حوزه های  مکانی و

 کاربردی آن

 )سالن خلیج فارس(

 

09:30-10:00 
 MODIS تشخیص آتش سوزی های فعال با استفاده از داده های سنجنده

 نعیم میجانی، اکرم افتخاری، قاسم حبیب زاده

10:00-10:30 
 ارائه یک مدل برای داده های مکانی جهت توسعه سکونتگاه ها

 دوستمصطفی صفایی رینه، سید یاسر حکیم 

10:30-11:00 

شهری مبتنی بر تحلیل تصمیم گیری  ارزیابی زیرساخت های

 چندمعیاره شهروند محور

 مهدی صمدی، محمد رضا جلوخانی نیارکی، سید احمد حسینی

 جمع بندی  11:00-11:30

 ارائه مقاالت پوستری 09:00-11:30

 سوم بهمن ماهیکشنبه   -و اطالعات مکانیداده همایش علوم  و اختتامیه نمایشگاه ایران ژئومراسم 

13:30-15:00 

 همایش علوم داده و اطالعات مکانی تجلیل از مقاالت برتر

 ژئوماتیک و فعالین صنفی و صنعتی تجلیل از پیشکسوتان حوزه های تخصصی علوم جغرافیایی و علوم

 تجلیل از عوامل اجرایی نمایشگاه ایران ژئو و همایش 


