
 ها همایش ها و کنفرانس در اداره کل هواشناسی استان مرکزیمقاالت ارائه شده ليست 

 ردیف عنوان مقاله عنوان همایش سال نویسندگان

 7 بررسی اثر تنشهای دمایی بر عملکرد گندم و جو کنفرانس مدیریت بحران 7831 مرتضی ذوالفقاری

یالیای جوی و همایش مبارزه با  7833 مرتضی ذوالفقاری

 اقلیمی

 2 برآورد حداکثر بارش محتمل حوزه آبخیز کویر میقان

 8 بررسی دوره های خشکسالی و ترسالی استان مرکزی کنفرانس ژئوفیزیک 7831 مرتضی ذوالفقاری

 Modelling and control of agricultural pollution impact of lake دانشگاه آزاد اراک 7833 مرتضی ذوالفقاری
environment 

4 

 5 بررسی و مطالعه حوادث جاده ای با رویکرد هواشناختی پایش و مدلسازی آلودگی دریا 7831 پونه غیابی

همایش مبارزه با یالیای جوی و  7833 محسن کریمی

 اقلیمی

 6 بررسی و مطالعه ازن کلی شهر تهران با استفاده از داده ماهواره

 1 استان مرکزی 7811بررسی سینوپتیکی طوفان مورخه پنجم فروردین  کنفرانس ژئوفیزیک 7831 کریمی محسن

 3 بررسی تغییرات مکانی بارندگی و حجم نزوالت جوی در حوزه آبخیز میقان ییمقابله با بیابانزا 31 مرتضی ذوالفقاری

 1 بررسی و پایش روند بیابانی شدن کویر میقان مقابله با بیابانزایی 31 مرتضی ذوالفقاری

 71 بررسی تغییرات سری زمانی دوره های یخبندان ایستگاه اراک طی دوره آماری بلند مدت تغییر اقلیم 31 مرتضی ذوالفقاری

 77 ند افزایش دما و اثرات آن بر کشاورزی استان مرکزیبررسی رو ی گیاه،آب،خاک و هوازمدلسا 31 مرتضی ذوالفقاری

 72 برآورد چگالی نیروی باد در استان مرکزی ژئوفیزیک 31 مرتضی ذوالفقاری

 78 تانهای مرکزی و قمبررسی سینوپتیکی شدیدترین طوفان چهل سال اخیر در اس ژئوفیزیک 31 مرتضی ذوالفقاری

 74 تعیین محدوده بحرانی تابش فرابنفش خورشید با استفاده از شاخص فرابنفش ژئوفیزیک 31 محسن کریمی

 75 بررسی اثرات زیست محیطی ذرات معلق گرد و غبار موجود در هوا ژئوفیزیک 31 محسن کریمی

 76 بررسی دمای سوز باد در شهر اراک ژئوفیزیک 31 محمد ناصر هاشمی

به عنوان اصلی ترین گازهای گلخانه های در    CH4و   CO2بررسی روند تغییرات غلظت  اقلیمتغییر  31 محسن کریمی

 نقاط مختلف کره زمین

71 

 73 بررسی تغییرات شبانه روزی و فصلی باد در انتقال گرد و غبار در استان مرکزی ییمقابله با بیابانزا 31 پونه غیابی

 71 سال گذشته 51بررسی تغییر اقلیم اراک در طی  ییمقابله با بیابانزا 31 جمال بخشی

 21 بررسی نقش خشکسالی های اخیر در پدیده گرد و غبار مقابله با بیابانزایی 31 هاشمی محمدناصر



 27 7833تیر  71تا  74بررسی سینوپتیکی و دینامیکی گرد و غبار مورخه  تغییر اقلیم 31 مرتضی ذوالفقاری

 M7 22شبیه سازی و مدل سازی تشکیل و رشد آئروسل و آالینده با مدل دینامیکی  همایش هواشناسی و آلودگی هوا 11 سعید کوچکی

 food chemistry Determination of tylosin in milk 28ژورنال 11 سعید کوچکی

 24 فرآیند دورکاری در سازمان هواشناسی کشور همایش دورکاری در نظام اداری 11 محمد ناصر هاشمی

کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت  11 ذوالفقاریمرتضی 

 آب کشاورزی

 25 آشکارسازی اثر عناصر اقلیمی بر عملکرد گندم دیم استان مرکزی طی سه دهه اخیر

کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت  11 مرتضی ذوالفقاری

 آب کشاورزی

بررسی اثر تغییر اقلیم و خشکسالی های اخیر بر کاهش سطح منابع آب زیرزمینی در دشت 

 مرکزی اراک

26 

کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت  11 پونه غیابی

 آب کشاورزی

 SPI 21یز کویر میقان با استفاده از شاخص پهنه بندی خشکسالی حوزه آبخ

فرانس ملی مقابله با بیابان زایی و کن 11 محمد ناصر هاشمی

 توسعه پایدار تاالب میقان

 23 بررسی اثرات تغییر اقلیم در خوزه آبخیز تاالب میقان و کاهش سطح منابع آب زیرزمینی

کنفرانس ملی مقابله با بیابان زایی و  11 محمد فتاحی

 توسعه پایدار تاالب میقان

 21 بررسی نقش تاالب میقان در پدیده گرد و غبار شهر اراک

کنفرانس ملی مقابله با بیابان زایی و  11 پونه غیابی

 توسعه پایدار تاالب میقان

 81 الب میقانبررسی نقش خشکسالیهای اخیر بر خشک شدن تا

یابان زایی و کنفرانس ملی مقابله با ب 11 مرتضی ذوالفقاری

 توسعه پایدار تاالب میقان

تعیین دسته منحنیهای عمق،مساحت،دوره و برآورد حداکثر بارش محتمل حوزه آبخیز کویر 

 میقان

87 

 82 بررسی استانداردهای زیست محیطی پیرامون گازهای همایش هواشناسی و آلودگی هوا 11 محسن کریمی

دهمین همایش ملی شیمی پیام نور  17 محسن کریمی

 کرمان

-اندازه گیری مقادیر اندک پلی سیکلیک آروماتیکها در آب باران به روش استخراج مایع

 مایع پخشی و توسط گاز کروماتوگرافی

88 

سومین همایش مقابله با بیابان زایی  17 یعقوبی.. حاجی یدا-محسن کریمی

وتوسعه پایدار تاالبهای کویری ایران 

 دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 84 بررسی اقلیمی وزش باد جهت احداث بادشکن در حاشیه تاالب میقان

همایش ازن و تابش فرابنفش سازمان  17 میثم عرب-محسن کریمی

 هواشناسی کشور

 85 سرعت باد سطوح فوقانی بر مقادیر ازن کلی جو در شهر اصفهان بررسی تاثیر سمت و



 86 بررسی اثر تنش دمایی بر عملکرد گندم دیم استان مرکزی پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک 17 زاده زهرا نجفی-محمود امیدی

سومین همایش مقابله با بیابان زایی  17 مهدی نایبی-محمد فتاحی

وتوسعه پایدار تاالبهای کویری ایران 

 دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 81 برآورد انرژی باد در تعدادی از شهرهای استان مرکزی

مقابله با بیابان زایی سومین همایش  17 محمود امیدی-مرتضی ذوالفقاری

وتوسعه پایدار تاالبهای کویری ایران 

 دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 83 بررسی اثرات زیست محیطی تاالب میقان بر شهر اراک

سومین همایش مقابله با بیابان زایی  17 غالمرضا مرادی-پونه غیابی

وتوسعه پایدار تاالبهای کویری ایران 

 ه آزاد اسالمی اراکدانشگا

 81 بررسی نقش جریانات جوی در انتقال گردوغبار شهر اراک

سومین همایش مقابله با بیابان زایی  17 محمور امیدی-مرادیغالمرضا 

وتوسعه پایدار تاالبهای کویری ایران 

 دانشگاه آزاد اسالمی اراک

 41 بررسی الگوی گردش باد و نقش آن بر انتقال گردوغبار در شهر اراک

اولین همایش مدیریت و مهندسی  17 مرتضی ذوالفقاری-پونه غیابی

 تاالبها تهران سازمان محیط زیست

 47 بررسی اثرات زیست محیطی تاالب میقان بر شهر اراک

کنفرانس بین المللی بحرانهای زیست  17 محسن کریمی

 -راهکارهای بهبود آنمحیطی و 

کیش مرکز بین المللی همایشهای 

 کیش

 42 سال اخیر 55تعیین روند اقلیمی شهر اصفهان طی 

کنفرانس بین المللی بحرانهای زیست  17 محسن کریمی

 -محیطی و راهکارهای بهبود آن

 کیش مرکز بین المللی همایشهای

 کیش

مطالعه موردی استان )عوامل ایجاد طوفانهای گرد وغبار و اثرات زیست محیطی آنها 

 (خوزستان

48 

 44 تعیین اطلس تابش ایران پانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک 17 غالمرضا مرادی-محمدناصر هاشمی

 45 تعیین مقادیر اندک آروماتیک های چند هسته ای در نمونه های آب دریای خلیج فارس همایش هواشناسی اقیانوسی 12 محسن کریمی

 46 اقیانوس هند بر روی بارش های تابستانه استان مرکزیبررسی تأثیر مانسون  همایش هواشناسی اقیانوسی 12 محسن کریمی



 41 بررسی عوامل آالینده های زیست محیطی دریایی همایش هواشناسی اقیانوسی 12 محسن کریمی

 مرتضی ذوالفقاری
توسعه پایدار کشاورزی و محیط  12

 زیست سالم
 بررسی و تحلیل داده های ایستگاه های تابش سنجی کشور

43 

 محمود امیدی
توسعه پایدار کشاورزی و محیط  12

 زیست سالم

بررسی اثرات خشکسالی های اخیر بر کاهش سطح منابع آب زیر زمینی در دشت مرکزی 

 اراک

41 

 محسن کریمی
توسعه پایدار کشاورزی و محیط  12

 زیست سالم
 گندم دیم تحلیل روند خشکسالی استان مرکزی و اثر آن بر روی عملکرد

51 

 مرتضی ذوالفقاری
توسعه پایدار کشاورزی و محیط  12

 زیست سالم
 7836تحلیل سینوپتیکی یخبندان شدید استان های مرکزی و همدان در سال 

57 

 52 تخریب الیه ازنتخریب و گسیختگی زنجیره غذایی در اکو سیستم های اقیانوسی ، ناشی از  همایش هواشناسی اقیانوسی 12 محسن کریمی

-محمود امیدی-محمدناصر هاشمی-مرتضی ذوالفقاری

 غالمرضا مرادی

دومین همایش بین المللی اقیانوس  12

 شناسی خلیج فارس
 بررسی خشک شدن تاالب میقان طی دهه اخیر

58 

 54 رفتار شهروندی در سازمان هواشناسیتعیین ارتباط بین اعتماد به سازمان با  تحول در نظام اداری 12 زهرا نجفی زاده

 55 تعیین ارتباط بین عدالت با اعتماد به سازمان در سازمان هواشناسی تحول در نظام اداری 12 زهرا نجفی زاده

 56 تشکیل آن در جوبررسی اثرات زیست محیطی باران اسیدی و چگونگی  محیط زیست و انرژی ایران 12 مژگان فالح زاده -محسن کریمی

 51 بررسی اثرات زیست محیطی ذرات معلق و گردوغبار در جو محیط زیست و انرژی ایران 12 محمد فتاحی -محمدناصر هاشمی -محسن کریمی

غالمرضا  -محسن کریمی -مرتضی ذوالفقاری

 داودآبادی

 محیط زیست و انرژی ایران 12
 فصلی باد در انتقال گردوغبار در استان مرکزیبررسی تغییرات شبانه روزی و 

53 

 51 بررسی آلودگی هوای درون منازل مسکونی و اماکن بسته محیط زیست و انرژی ایران 12 علی کریمی -محسن کریمی

 61 روی تابش ورودی خورشید در اراک بررسی تاثیر ریزگردها و ذرات معلق بر محیط زیست و انرژی ایران 12 یعقوبی.. حاجی یدا –محسن کریمی 

 67 بررسی اثرات زیست محیطی هیدروآروماتیک های چند هسته ای محیط زیست و انرژی ایران 12 مهدی نایبی -یعقوبی.. حاجی یدا -محسن کریمی

 -یعقوبی.. حاجی یدا-علی کریمی -محسن کریمی

 مهدی نایبی

 محیط زیست و انرژی ایران 12
 بررسی تاثیر گاز ازن سطحی بر محصوالت زراعی و کشاورزی

62 

.. حاجی یدا-مرتضی ذوالفقاری -محسن کریمی

 علی کریمی -یعقوبی

استفاده از انرژی خورشیدی با اندازه گیری پارامتر شدت تابش کلی خورشید در ایستگاه  محیط زیست و انرژی ایران 12

 های هواشناسی

68 

 64 بررسی نقش جریانات جوی بر آلودگی هوای شهر اراک محیط زیست و انرژی ایران 12 حمیدرضا قاسمی -غالمرضا مرادی-امیدیمحمود 



 

 

-محمود امیدی-محسن کریمی-مرتضی ذوالفقاری

 غالمرضا مرادی

 محیط زیست و انرژی ایران 12
 انرژی باد در استان مرکزیمطالعه آماری توزیع باد و امکان سنجی استفاده از 

65 

، مرتضی ذوالفقاری،علی کریمی، مهدی محسن کریمی

 نایبی

اولین کنفرانس ملی شهرسازی،  18اسفند 

 مدیریت شهری و توسعه پایدار
 ساله دمای اراک 51ساالنه دامنه تغییرات شبانه روزی بررسی سری زمانی 

66 

یعقوبی، .. ، مرتضی ذوالفقاری، حاجی یدامحسن کریمی

 علی کریمی

اولین کنفرانس ملی شهرسازی،  18اسفند 

 مدیریت شهری و توسعه پایدار
 بررسی آلودگی هوای درون منازل مسکونی و اماکن بسته

61 

،  محمدرضا احمدی، محسن کریمی مرتضی ذوالفقاری،

 محمود امیدی

پژوهش ماموریت گرا،کلید همایش  18مهر 

 تعامل دانشگاه و صنعت
 بررسی و مطالعه جایگاه تحقیق و پژوهش در استان مرکزی

63 

، محمود امیدی، مرتضی ذوالفقاری، محسن کریمی

 غالمرضا مرادی

دومین همایش سراسری محیط  18

 انرژی و پدافند زیستیزیست، 
 (مطالعه موردی غرق آباد) مطالعه امکان سنجی استفاده از انرژی باد در استان مرکزی 

61 

 یعقوبی، علی کریمی.. ، حاجی یدامحسن کریمی
دومین همایش سراسری محیط  18

 زیست، انرژی و پدافند زیستی
 (مطالعه موردی اراک)مطالعه پتانسیل سنجی انرژی خورشیدی  در استان مرکزی 

11 

 ،  محمدرضا احمدی،  مرتضی ذوالفقاریمحسن کریمی
دومین همایش سراسری محیط  18

 زیست، انرژی و پدافند زیستی
 بررسی اثرات زیست محیطی ترکیبات فلوئور حاصل از صنایع آلومینیوم

17 

 ،  مژگان فالح زاده، فائزه کاظمیمحسن کریمی
همایش سراسری محیط دومین  18

 زیست، انرژی و پدافند زیستی
 بررسی اثرات زیست محیطی بنزین تولیدی در صنایع پتروشیمی

12 

جوانمرد، .. محمدناصر هاشمی، سعیدرضا عرب، حبیب ا

 شهره شاه آبادی

اولین سپزیوم بین المللی علوم  18

 مدیریت با محوریت توسعه پایدار
 هواشناسی استان مرکزی( راهبردی)استراتژیکتدوین برنامه 

18 

 ، محمد امینی، رحمان یوسفیمحسن کریمی
چهارمین کنفرانسرویکردهای نوین  18

 در نگهداشت انرژی

مطالعه پتانسیل سنجی انرژی خورشیدی و برآورد آن با استفاده از مدلهای تجربی  در استان 

 (مطالعه موردی دلیجان)مرکزی 

14 

، مرتضی ذوالفقاری،  محمود امیدی، کریمیمحسن 

 غالمرضا مرادی

همایش ملی راهکارهای پیش روی  18

 بحران آب در ایران و خاورمیانه
 بررسی خشکسالی و ترسالی های هواشناسی اخیر در استان مرکزی

15 

 زهرا نجفی زاده، محمدناصر هاشمی، حمیدرضا قاسمی
اولین سپزیوم بین المللی علوم  18

 مدیریت با محوریت توسعه پایدار
 تعیین ارتباط بین رفتار شهروندی و عملکرد کارکنان در سازمان هواشناسی

16 


