
  ست يز طي و مح صنعت  كرديبا رو داريو توسعه پا ست يز طيدر مح  ني نو يها  يفناور  يملاعضاي كميته علمي دومين همايش 

 رديف اسامي  رشته تحصيلي   مرتبه دانشگاه   
  1  دكتر جابر اعظمي  محيط زيست   دانشيار   دانشگاه زنجان 
  2  دكتر جواد رباني  زمين شناسي  استاديار  دانشگاه زنجان 
  3  دكتر فاطمه رجايي  محيط زيست  استاديار  دانشگاه زنجان 

  4  دكتر الهام يوسفي روبيات  برنامه ريزي -محيط زيست استاديار  دانشگاه بيرجند 
  5  دكتر رضا دهمرده بهروز  محيط زيست  استاديار  دانشگاه زابل 

  6  دكتر محمدرضا رضايي  محيط زيست   دانشيار   دانشگاه بيرجند 
  7  دكتر محمود حاجياني  آب -عمران  استاديار  بيرجند دانشگاه 

  8  دكتر زهرا اميني خوي   بيوتكنولوژي  استاديار  دانشگاه چابهار 
  9 دكتر شريف جورابيان شوشتري  محيط زيست  استاديار دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي خوزستان

  10  دكتر نرجس اكاتي  محيط زيست  استاديار  دانشگاه زابل 
  11 دكتر محمدرضا مهراسبي   بهداشت محيط زيست   استاد دانشگاه علوم پزشكي زنجان

  12 شراره پور ابراهيم دكتر   مديريت محيط زيست   دانشيار  دانشگاه تهران 
  13 هادي پوردكتر مهرداد   مديريت محيط زيست   دانشيار  دانشگاه خوارزمي 

  14 اسماعيلي ساريعباس دكتر   محيط زيست   استاد دانشگاه تربيت مدرس
  15 سيد محمود قاسمپوريدكتر   تنوع زيستي   دانشيار  دانشگاه تربيت مدرس

  16  دكتر محمد باقري  معماري استاديار  دانشگاه زنجان 
  17  دكتر پريسا يماني   معماري استاديار  دانشگاه زنجان 
 18 يحق نظر نيم يسدكتر  صنايع غذايي استاديار دانشگاه زنجان 

 19 دكتر مسعود حاتمي محيط زيست استاديار  حفاظت محيط زيست سازمان 
 20 نادر بهرامي فردكتر  شيمي محيط زيست  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس
 21 دكتر حبيب اله يونسي بيوتكنولوژي استاد دانشگاه تربيت مدرس
 22 مجيد دالور دكتر   مديريت منابع آب  دانشيار دانشگاه تربيت مدرس

 23 علي رضا مساح بوانيدكتر  مديريت منابع آب  دانشيار دانشگاه تهران 
  24 هنسرين حسن زاددكتر   آلودگي  -محيط زيست  دانشيار  دانشگاه مالير 
 25 عيسي سلگي دكتر  آلودگي-محيط زيست  دانشيار دانشگاه مالير 
 26 ثمر مرتضويدكتر  آلودگي-محيط زيست  دانشيار دانشگاه مالير 

 27 رسول زماني دكتر  آلودگي-محيط زيست استاديار دانشگاه شهر كرد
 28 اشرف زادهدكتر محمدرضا  محيط زيست استاديار دانشگاه شهر كرد

 29 روح اهللا ميرزاييدكتر  تنوع زيستي  دانشيار دانشگاه كاشان 
 30 مظاهر معين الدينيدكتر  آلودگي هوا  دانشيار دانشگاه تهران 

 31 هانا اعتماديدكتر  تغيير اقليم استاديار دانشگاه خليج فارس
 32 محسن نوروزيدكتر  نانوتكنولوژي استاديار  دانشگاه خليج فارس

  33  نوشين بيرجنديدكتر   بيوتكنولوژي  استاديار  دانشگاه خرم آباد 
  34 خليل پوراوليا قلي دكتر  تنوع زيستي و ارزيابي زيستگاه   دانشيار  دانشگاه خرمشهر 

  35 فاطمه عين اللهي دكتر   آلودگي  -محيط زيست استاديار دانشگاه زابل 
  36 عبدالرسول ماهيني دكتر   ارزيابي و آمايش سرزمين   دانشيار  دانشگاه گرگان 

  37 آوا حيدريدكتر   بيوتكنولوژي  استاديار دانشگاه فردوسي مشهد 
  38 خرانق     دكتر اكرم بماني  آلودگي  -محيط زيست  دانشيار  دانشگاه اردكان  
  39 طاهره اردكانيدكتر   ارزيابي و آمايش  استاديار دانشگاه اردكان 
  40 مهدي الهي   دكتر   حيات وحش استاديار دانشگاه اردكان 

 


