بسمه تعالی

لیست پانلهای تخصصی همایش فرصتها و چالشهای مهندسی در استان البرز
رئیس همایش :دکتر عزیزاهلل حبیبی
دبیر همایش :دکتر علی معصومی

معاون دبیر همایش :دکتر هادی شهیر

دبیر علمی :دکتر علی قنبری

معاون دبیر علمی :دکتر امیرمسعود صالحی

دبیر اجرایی :دکتر ابوالفضل ناطقی

معاون دبیر اجرایی :دکتر علی کیماسی
زمان برگزاری

کد پانل

موضوع پانل

رئیس پانل

A

حرفهای،صنفی،علمیوحقوقی 

چالشهایساختوسازدراستانالبرزبارویکرد


دکتر توکلی

سالن دو ادبیات

B

توسعهحملونقلشهریپاکدراستانالبرز 

دکتر شنبهزاده

سالن غدیر

C

چالشهایدفنپسماندهایخانگیوعادیدراستانالبرزباتأکیدبرشهرکرج 

دکتر حیدرزاده

D

طرحهاوپروژههایعمرانیاستان
نتیجهگرابرایایجادکارآمدیواثربخشیحداکثریدر 

بکارگیریمدیریت

دکتر میرزازاده

E

ارائهمقاالت البرز 
بصورتشفاهی1

21-21

مکان برگزاری

سالن فیزیک
سالن شیمی
سالن فرهنگی

F

بهسازانملت 

دکتر اصغری

سالن غدیر

G

راهکارهایعبورازپیکبرقدرسال 1931

دکتر ناطقی

سالن دو ادبیات

H

ایمنیوترافیکراههادراستانالبرز 

دکتر فالح

I

تأمینگازاستانالبرزبامحوریتسهاصلایمنی،مصرفبهینهومستمروارائهخدماتمطلوببااستفادهازروشهاینوین 

دکتر صبوری

J

لرزهخیزیکرجوساختوسازدرحریمگسلهایاستانالبرز 

دکتر نوری

K

ارائهمقاالتبصورتشفاهی2

25:51-23:51

سالن شیمی
سالن فیزیک
سالن دانشکده فنی
سالن فرهنگی

مشخصات پانل تخصصی ( Aسالندوادبیاتساعت )11-12
اعضای پانل

عنوان پانل

دکتر توکلی مهرجردی (رئیس پانل) :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

چالشهای ساخت و ساز در استان
البرز با رویکرد حرفهای ،صنفی،
علمی و حقوقی

دکتر حمیدی :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
مهندس رضایی :مدیر کل سازمان راه و شهرسازی استان البرز
مهندس فرهاد غالمی :رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز
مهندس گلپرور شیرازی :نظام مهندسی استان البرز
مهندس حامد قدمی :دستیار و مشاور معاون عمرانی

هماهنگ کننده علمی :دکتر شهروزی (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

سخنرانان؛ موضوع

دکتر شهیر
(فرونشست دشت البرز)
دکتر قصیری
مهندس فرهاد غالمی
(چالشهای مهندسی ساختمان در استان البرز با
رویکرد حرفهای ،صنفی ،علمی و حقوقی)

مشخصات پانل تخصصی ( Bسالنغدیرساعت)11-12
اعضای پانل

عنوان پانل

دکتر شنبه زاده (رئیس پانل) :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
مهندس خسرو ارتقایی :معاون هماهنگی امور عمرانی و سرپرست فرماندار ویژه
شهرستان کرج

توسعه حمل و نقل شهری پاک در
استان البرز

مهندس حاجی قاسمی :عضو شورای شهر اسالمی شهر کرج
دکتر کاظمینی :معاون عمرانی قطار شهری کرج
مهندس مهربان :مدیر پروژه شرکت مپنا لوکوموتیو
دکتر قماشی (یا مهندس وحدانی) :مدیر عامل شرکت مپنا لوکومتیو

هماهنگ کننده علمی :دکتر زمانیان (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

سخنرانان؛ موضوع

دکتر کاظمینی
(طرح توسعه حمل و نقل ریلی کرج؛
چالشها ،موانع و راهکارها)
مهندس مهربان
(حمل ونقل شهری پاک با محوریت توسعه
حمل و نقل ریلی در سطح شهر و گسترش
ناوگان اتوبوس های برقی و )CNG
دکتر شنبهزاده
(آینده رفت و آمد)

مشخصات پانل تخصصی ( Cسالنفیزیکساعت)11-12
اعضای پانل

عنوان پانل

سخنرانان؛ موضوع

مهندس عسگر نصیری
(طرحهای عمرانی استان البرز با توجه به
دکتر حیدرزاده (رئیس پانل) :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

چالش های دفن پسماندهای خانگی
و عادی در استان البرز با تأکید بر
شهر کرج

مهندس لشکری :معاون فنی اداره کل محیط زیست استان
مهندس عسگر نصیری :معاون فنی و عمرانی شهرداری کرج
مهندس اصغر نصیری :مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند کرج
مهندس غالمی :رئیس سازمان نظام مهندسی استان البرز
دکتر بهزاد آقا براری :عضو هیئت علمی پژوهشگاه مواد و انرژی

مدیریت پسماند)
مهندس اصغر نصیری
(در مورد مدیریت پسماند کرج)
دکتر نیما حیدرزاده
(مدیریت پسماند در کشورهای در حال توسعه)
مهندس لشکری
(جمع بندی مباحث از دیدگاه اداره محیط
زیست)

هماهنگ کننده علمی :دکتر مهاجری (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

مشخصات پانل تخصصی ( Dسالنشیمیساعت)11-12
اعضای پانل

عنوان پانل

دکتر میرزازاده (رئیس پانل) :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
مهندس اسفندیاری :رئیس سابق گروه نظام فنی اجرایی سازمان برنامه و
بودجه کشور
بکارگیری مدیریت نتیجهگرا برای
ایجاد کارآمدی و اثربخشی
حداکثری در طرحها و پروژه های
عمرانی استان البرز

مهندس کالنی :معاون فنی و اجرایی سازمان مدیریت سازمان مدیریت و
برنامه ریزی استان البرز
خانم دکتر پورابراهیمی :دانشیار دانشگاه تهران
دکتر رمضانی :مدیر مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آیندهنگری
(سازمان مدیریت و برنامهریزی البرز)
دکتر علی کاتبی :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

هماهنگ کننده علمی :دکتر سبط (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

سخنرانان؛ موضوع
دکتر میرزازاده
(مفهوم مدیریت نتیجهگرا و نحوه تأثیرگذاری
بر اثر بخشی طرحهای عمرانی)

مهندس اسفندیاری و مهندس کالنی
(نقش مدیریت نتیجهگرا در استقرار نظام فنی
یکپارچه و استانداردسازی پروژههای عمرانی)

خانم دکتر پورابراهیمی
(نقش طرح آمایش و اسناد فرادستی در
مدیریت نتیجهگرا)

دکتر رمضانی
(نقش آموزش ،توانمندسازی و بهرهگیری از
تجارب مدیریتی در ارتقاء بهرهوری پروژههای
عمرانی)

مشخصات پانل ارائه مقاالت بصورت شفاهی (( E )1سالنفرهنگیساعت)11-12
عنوان پانل

اعضای پانل

دکتر لواسانی :عضو گروه عمران دانشگاه خوارزمی

ارائه مقاالت برگزیده شفاهی

دکتر اکبردوست :عضو گروه مکانیک دانشگاه خوارزمی
دکتر میرطاهری :عضو گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه خوارزمی

ارائه دهندگان

مشخصات پانل تخصصی ( Fسالنغدیرساعت)19:91-13:91
عنوان پانل

بهسازان ملت

اعضای پانل

دکتر اصغری (رئیس پانل):

ارائه دهندگان

مشخصات پانل تخصصی ( Gسالندوادبیاتساعت)19:91-13:91
اعضای پانل

عنوان پانل

سخنرانان؛ موضوع

دکتر ناطقی (رئیس پانل) :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر ناصر اسکندری :مدیرکل دفتر فنی و مهندسی معاونت توزیع شرکت توانیر

راهکارهای عبور از پیک برق سال
8931

مهندس جمال معتمدی زاده :معاون شرکت توزیع نیروی برق البرز
مهندس رفیعی :نظام مهندسی استان البرز
خانم دکتر امجدی فرد :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر پدرام :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

هماهنگ کننده علمی :دکتر پدرام (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

دکتر ناصر اسکندری
مهندس جمال معتمدیزاده
دکتر ناطقی
(تولیدات پراکنده و انرژی های نو)

مشخصات پانل تخصصی ( Hسالنشیمیساعت)19:91-13:91
عنوان پانل

اعضای پانل

محسن فالح زواره (رئیس پانل) :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
مهندس جهانی :مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان البرز

ایمنی و ترافیک راهها در استان
البرز

مهندس هرمز ذاکری :معاون مرکز تدوین مقررات ،ایمنی حمل و نقل ،پدافند غیر
عامل و مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی
مهندس پیمان بختیاری :رییس اداره ایمنی ترافیک اداره کل راهداری و حمل و
نقل جاده ای استان البرز؛ نماینده وزارت کشور (شورای هماهنگی ترافیک استان)
دکتر حسن ذوقی :نظام مهندسی استان البرز

هماهنگ کننده علمی :دکتر بهروز شیرگیر (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

سخنرانان؛ موضوع

مهندس هرمز ذاکری
دکتر محسن فالح
(گزارش عملکرد ایمنی ترافیک در راههای بین
شهری استان البرز در مقایسه با سایر استانهای
کشور)
مهندس پیمان بختیاری
(وضعیت ایمنی ترافیک در محورهای منتخب
استان)

مشخصات پانل تخصصی ( Iسالنفیزیکساعت)19:91-13:91
اعضای پانل

عنوان پانل

سخنرانان؛ موضوع

دکتر صبوری (رئیس پانل) :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

تأمین گاز استان البرز با محوریت

مهندس پرستش :رئیس مهندسی و خدمات شرکت گاز

سه اصل ایمنی ،مصرف بهینه و مستمر مهندس قلینژاد :مدیرپژوهش شرکت گاز استان البرز

و ارائه خدمات مطلوب با استفاده از
روش های نوین

مهندس رحمت اله یوسفی :نظام مهندسی البرز
دکتر تورجی زاده :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر کرمی :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

هماهنگ کننده علمی :دکتر جاوید (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

دکتر تقی نژاد
دکتر تورجیزاده؛ دکتر کرمی
(معرفی فنآوریهای نوین به منظور ارتقا
عملکرد شبکه گازرسانی استان البرز از نقطه
نظر بهرهوری و ایمنی)

مشخصات پانل تخصصی ( Jسالندانشکدهفنیساعت)19:91-13:91
اعضای پانل

عنوان پانل

سخنرانان؛ موضوع

دکتر نوری (رئیس پانل) :عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر مهرور :مدیر کل مدیریت بحران استانداری استان البرز
مهندس افشین فرامرزی :معاون مدیرکل دفتر فنی استانداری

لرزه خیزی کرج و ساخت و ساز در
حریم گسل های استان البرز

مهندس بهادران :مجری طرح مدیریت بحران شهر کرج –شهرداری کرج
دکتر شهریار سلیمانی آزاد :پژوهشگر لرزهزمین ساخت بخش مخاطرات
زمینشناسی ،زیست محیطی و مهندسی سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی
کشور
مهندس کورش غفاری :نظام مهندسی استان البرز

هماهنگ کننده علمی :دکتر مشکات الدینی (عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی)

دکتر سلیمانی آزاد
(لرزه زمین ساخت و گسلش زمین لرزهای در
گستره کالنشهر کرج)
دکتر نوری
(برآورد آسیبپذیری و خسارت لرزهای در
شهر کرج)
مهندس بهادریان
(مدیریت جامع بحران لرزهای شهر کرج)

مشخصات پانل ارائه مقاالت بصورت شفاهی (( K )2سالنفرهنگیساعت)19:91-13:91
عنوان پانل

اعضای پانل

دکتر حسینی :عضو گروه مکانیک دانشگاه خوارزمی

ارائه مقاالت برگزیده شفاهی

دکتر دلنواز :عضو گروه عمران دانشگاه خوارزمی
دکتر همامی :عضو گروه عمران دانشگاه خوارزمی

ارائه دهندگان

