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برگزار کننده



با توجه به مسـئولیت سازمان هواشناسی کشــور و مرکز علوم جوی و اقیانوسی به عنوان دبیرخانه شورای عالی 

اقیانوس شناسی و همچنین ماهیت علمی این شورا، برگزاری کنفرانس بین المللی اقیانوس شـناسـی با تاکید بر 

مطالعه و تحقیق بر روی دریاهای پیرامونی به ویژه خلیج فارس م یتواند تامین کننده اهداف زیر باشد: 

 در زمینه هواشناسی دریایی و اقیانوس شناسی فیزیكی، تدقیق شـبیه سـازی کوتاه مدت و بلند مدت پدیده 

های مرتبط با برهم کنش جو و اقیانوس، شامل طوفا نهای دریایی، امواج ناشی از باد و جریا ن های دریایی 

ـ ههای فیزیكی آب دریا شامل دما، شوری، جریان، امواج، نوسانات تراز آب، بررسی علل  و همچنین مشخص

و آثار تغییرات اقلیمی در مناطق دریایی و ساحلی. 

 در زمینه بیولوژی دریا و محیط زیست دریایی، بررسی علل و عوامل موثر بر جمعیت و تنوع زیستی در دریا، 

شناسایی آالیند هها و نحوه پخش و گسترش آن در دریا، میزان حساسیت گون ههای مختلف زیستی نسـبت 

به آالیند ههای دریایی

 در زمینه علوم و مهندسی دریایی، آخرین یافت هها در زمینه طراحی شناورها وساز ههای دریایی، نقشه برداری 

دریایی، زمین شناسی دریایی، بهر هبرداری از منابع دریایی، انرژ یهای نو در دریا

 

رئیس کنفرانس

مهندس رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی

دکتر سحر تاج بخش مسلمان   معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواشناسی کشور                                                    

مهندس محمد راستاد   معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی                                                        

دکتر احمدرضا الهیجان زاده   معاون محیط زیست دریایی و تاالب ها، سازمان حفاظت محیط زیست کشور                                                       

دکتر علی باقری   معاون سیاسی وزارت امور خارجه

دکتر علی اصغر شالبافیان   معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی                                                        

دکتر نبی اله خون میرزایی   معاون وزیر جهاد و کشاورزی و رئیس سازمان شیالت ایران

امیر دریادار شهرام ایرانی   فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسالمی

دریادار پاسدار علیرضا تنگسیری   فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقالب اسالمی

مهندس محمدرضا مدرس خیابانی   مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران

مهندس شهرام آدم نژاد   معاون حمل و نقل وزیر راه و شهرسازی

دکتر مرتضی براری   معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات و رییس سازمان فضایی ایران                                                       

امیر مجید فخری   رییس سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح

دکتر غالمعلی جعفرزاده ایمن آبادی   رییس سازمان نقشه برداری کشور

دکتر علیرضا شهیدی   معاون وزیر صنعت، معدن، تجارت و رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور                                                      

مهندس محسن خجسته مهر   معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران

نایب رئیس کنفرانس

دکتر سحر تاج بخش مسلمان

دبیرعلمی کنفرانس

دکتر مهدی رهنما 

دبیر اجرایی کنفرانس

دکتر بهزاد الیقی

ترکیب اعضای کمیته علمی 

پنجمین کنفرانس بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس

کمیته راهبردی کنفرانس هواشناسی دریایی، اقیانوس شناسی فیزیكی، ایمنی دریانوردی

تغییر اقلیم، زیست بوم دریایی

علوم دریایی و اقیانوسی؛ بهره برداری از منابع دریایی

اقتصاد، تجارت دریایی

حمل و نقل دریایی

فن آوری های نوین، مهندسی دریا، بنادر و سواحل

نظام حقوقی و جغرافیای سیاسی دریایی

گردشگری فرهنگی، اکوتوریسم و سالمت

محورهای همایش

Scopes of the Conference

      Marine Meteorology, Physical Oceanography, Mari�me Safety
      Climate Change of Marine Ecosystem
      Marine and Ocean science, Marine Resources Exploita�on
      Economy, Mari�me Trade
      Mari�me Transporta�onNew Technologies, Marine Engineering, 
      Mari�me Ports and Beaches
      Legal Sytem and Mari�me Poli�cal Geography
      Cultural Tourism, Ecotourism and Health
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دکتر مجید آزادی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو  

سید علی آزرم سا، دانشگاه تربیت مدرس

دکتر بهروز ابطحی،  پژوهشگاه اقیانوس شناسی  

دکتر ابراهیم اسعدی اسكوئی،  پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو           

پریا اکبری، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دکتر حمید البادی، هواشناسی سلطنتی عمان    

دکتر هالل الهاجری، هواشناسی سلطنتی عمان  

دکتر الهیار، سازمان بنادر و دریانوردی  

مهندس محمدرضا انصاری، هواشناسی استان بوشهر          

دکتر محمدرضا بنازاده ماهانی، هواشناسی، پژوهشگاه 

اقیانوس شناسی

 فواد بوغدار، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر   

دکتر آر جنامانی، هواشناسی هندوستان    

دکتر حسن بوکسیم، مرکز پیش بینی دریایی مراکش     

دکتر هادی پورباقر، دانشگاه تهران               

دکتر سحر تاج بخش مسلمان، هواشناسی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو

دکتر وحید چگینی، پژوهشگاه اقیانوس شناسی 

مهندس سپیده خوارزمی، هواشناسی استان هرمزگان    

دکتر فرشید دریابر، پژوهشگاه اقیانوسن شناسی    

دکتر سونیتا دوی، هواشناسی هندوستان       

دکتر مجتبی ذوالجودی، ، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو     

دکتر مهدی رهنما، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو 

دکتر سروش زرقانی، هواشناسی استان خوزستان      

دکتر مسعود زمانی پدرام، سازمان زمین شناسی       

دکتر محمد تقی زمانیان، پژوهشگاه اقیانوس شناسی   

مهندس محمدرضا ساالری نفوذی، هواشناسی استان سیستان و بلوچستان      

دکتر محمد سلطانپور، سازمان نقشه برداری      

دکتر مسعود صدری نسب، دانشگاه تهران 

دکتر ساویز صحت کاشانی، پژوهشگاه هواشناسی و علوم جو 

دکتر صادق ضیاییان، سازمان هواشناسی کشور           

دکتر سارا عطارچی، دانشگاه تهران  

دکتر مازیار غالمی، هواشناسی استان تهران 

دکتر عباسعلی علی اکبری بیدختی، موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران  

دکتر حمید علیزاده کتك الهیجانی، پژوهشگاه اقیانوس شناسی    

دکتر پروین غفاریان،  پژوهشگاه اقیانوس شناسی    

دکتر ابوالحسن غیبی، دانشگاه هرمزگان       

دکتر شاهرخ فاتح، سازمان هواشناسی کشور

دکتر آمنه سجادی، دانشگاه آزاد واحد رشت       

دکتر سرمد قادر، موسسه ژئوفیزیك دانشگاه تهران 

دکتر کاظمی، سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح     

دکتر موسی کشاورز، دانشگاه هرمزگان       

دکتر هاری کومار، مرکز ملی اقیانوس شناسی هندوستان    

دکتر نیتا گوپال، هواشناسی هندوستان    

دکتر الهیجان زاده، سازمان حفاظت محیط زیست     

دکتر بهزاد الیقی، سازمان هواشناسی کشور 

دکتر راضیه لك،  پژوهشگاه علوم زمین       

دکتر عبدالرسول ماهینی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان     

مهندس عثمان مجیدی، هواشناسی استان گلستان       

 دکتر سید ضیاء الدین مدنی، پژوهشگاه اقیانوس شناسی       

دکتر حسین مشایخ پول، دانشگاه هامبورگ  

دکتر نادری، سازمان شیالت   

دکتر احد وظیفه، سازمان هواشناسی کشور     

دکتر سید ولی حسینی، دانشگاه تهران      

مهندس شبنم هادی نژاد، هواشناسی استان گیالن

        (EUMETSAT) دکتر مارك هیگینز، ایومت ست

   

15 آذر 

5 دی 

3 و 4  بهمن


