
 كتاب كنفرانس گزيده شده براي چاپ دربرمقاال ت 

آموزش، فرهنگ و غایت در اخالق زندگی، مثلث   فراخوان عمومی به 1

 علم اخالق و عشق

 دبیر کل کنفرانس  دکتر جالل ولی الهی
 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 سخنراني

 کاربست قاعده بسیط الحقیقه در اخالق زیست محیطی 2

فلسفه دانشگاه فدرال  دانشیار دانشکده   دکتر رزیدا ماسخوتونا

 ، کشور روسیه(KFU)کازان
پژوهشگر و دانشجوی مقطع دکتری فلسفه اخالق زیستی    محسن شیراوند

 کشور روسیه –( KFU)دانشگاه فدرال کازان

 سخنراني

نظریه حق مداری ، همه جانبه نگری وجهان شمولی در اخالق زیست  3

 محیطی
 دبیر کل کنفرانس  دکتر جالل ولی الهی

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 سخنراني

 عدالت زیست محیطي جهاني 4
 دبیر کل کنفرانس  دکتر جالل ولی الهی

 دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

 سخنراني

 21محیط زیست  5

 دبیر علمی کنفرانس  دکتر منصور شاه ولی
 استاد تمام دانشگاه شیراز

 سخنراني

شناسانه جدید با رویکرد تنوع قومی  ادبیات قومضرورت تولید و تعریف  6

 «بایدها و نبایدهای حوزه قومی در ایران»در حفظ محیط زیست انسانی 

محمود جنیدي جعفري دبیر اجرایي كنفرانس و معاون فرهنگي   دكتر
 اجتماعي پژوهشگاه

 سخنراني

 فرهنگ و نقش آن در حفظ محیط زیست 7

اجرایي كنفرانس و معاون فرهنگي محمود جنیدي جعفري دبیر   دكتر
 اجتماعي پژوهشگاه

 سخنراني

 ابنیه سبک عشایر جنوب ایران  بررسی تاثیر محیط طبیعی در 8

davoud.majede@yahoo.com 

مدرس  –کارشناس ارشد مرمت  -21، فاطمه زینعلی ¹*داود مجیدی 
 اه پیام نور مرکز زنجاندانشگ

 ازاد اسالمی واحد زنجان  دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه -2

 

 سخنرانی

 بررسی و نقش آموزه های دینی در توسعه و پایداری مسائل اقتصادی و  9

mailto:davoud.majede@yahoo.com


 زیست محیطی

بهزاد علیمرادی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و . 1

 Email:behzadalimoradi@gmail.com 29183349942پرورش 
 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور همدان  دکتر فریدون یزدانی. 2

 پوستر
 

 اسالم در محیط زیست 12

 (عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نورتهران)دکتر الهام اسراری  :نویسندگان
دانشجوی کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست   *معصومه رهبری

 پیام نور ریدانشگاه 

 پوستر
 

بهمن    جایگاه دانش بومی در حفظ محیط زیست و توسعه پایدار روستایی 11

 ،[1]خسروی پور
 [2]فاطمه طاهری

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع  1

 طبیعی رامین خوزستان
دانشجوی کارشناس ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه   2

پست . خوزستان و منابع طبیعی رامین   کشاورزی

 taheri.fa27@yahoo.com        2:الكترونیكي

 پوستر
 

 رویکرداسالم در قبال شبیه سازی انسان 12
 هژیر مهری

 شراره حمزه نژاد

 سخنرانی
 

 بررسی نقش آموزش و فرهنگ در توسعه پایدار محیط زیست 13
مدرس دانشگاه پیام نور استان   رتبه علمی   عباس هاتفی    نویسنده

 29144282235آذربایجان شرقی شماره تماس 

 سخنرانی
4 

 نقش پارك ها در ارتقاء آموزش و فرهنگ زیست محیطي 14

  مقایسه نیازهای تفرجی و دانش زیستی بازدیدکنندگان در)نمونه موردی
 هایده طبسیان(پارک های شهر مشهد و اهواز

 سخنرانی
 

 حسابداری متناسب با جامعه اسالمیبررسی جایگاه حفظ محیط زیست در  15

دانشگاه یزد   استادیار   ، دکتر جمال برزگری خانقاه  1کلماتیان... هدایت ا

 و دکتر حسن دهقان دهنوی ااستادیار دانشگاه آزاد اسالمی یزد
     دانشگاه علوم تحقیقات یزد -دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری1

Kalamatian.jd@Gmail.com 

 سخنرانی
 

های  تحلیل رگرسیون چند متغیره دربارة عوامل مؤثر بر نوع نگرش جاذبه 16
 طبیعی گردشگری شهر دزفول از منظر شهروندان

 مربی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور    دمحم باقر کوپایی

دمحم حسن جعفری صیادی استادیار گروه کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه 

 سخنرانی
 

http://www.eesd.ir/wp-admin/post.php?post=411&action=edit#_ftn1
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 mhsayadi@pnu.ac.ir[ 1]پیام نور

رابطه آموزش وپرورش ومحیط زیست با تاکید بررویکرد برنامه درسی  17

 مقطع ابتدایی ومتوسطه
 دکتریدهللا خرم ابادی؛استاد یاردانشگاه پیام نورمرکز همدان

مهین غالمی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ وفلسفه آموزش 

 وپرورش؛دانشگاه پیام نور مرکز همدان

 پوستر
 

محیطی به کارکنان منطقه عسلویه بر های زیستبررسی نقش آموزش 18
 محیطی در منطقههای زیستکاهش تخریب

 3، شاهد شعاعي2* ، مریم روستایي 1دمحم رضواني

مركز تهران شرق . نوراستادیار دانشگاه پیام  1
m_rezvani@pnu.ac.ir 

نگارنده مسئول، كارشناس ارشد توسعه  2

 ،.Rostaee.Maryam@gmail.comروستایي
 یط زیستكارشناس ارشد آموزش مح 3

 پوستر
 

 اسالم و اخالق زیست محیطی 19

دانشجوي دكتراي حقوق خصوصي دانشگاه آزاد ** سهیل ذوالفقاري

 :اسالمي واحد اراك تلفن همراه
 soheilzolfaghari@yahoo.com: پست الكترونیكي

پست : كارشناس ارشد مدیریت آموزشي تلفن همراه* مهدي عاشوري

 ashouri14@gmail.com: الكترونیكي
: كارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسي تلفن همراه*** الهام فرشیدي فر

 e.farshidifar@gmail.com: پست الكترونیكي 

 پوستر
 

 هدف آموزش زیست محیطی: تغییرات آب و هوایی  22
 یالد رامین آزاددمحم عظیمي، مهدي غالمي، م

كارشناس ارشد، دانشكده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایي 

: E-mail  163-16785: تهران صندوق پستي
bahman_azimian@yahoo.com  دانشجو كارشناسي ارشد آموزش

 اه تربیت دبیر شهید رجایي تهرانشیمي، دانشكده علوم پایه، دانشگ

كارشناس فیزیك، عضو كانون محیط زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید  3
 رجایي

 پوستر
 

تبیین نشانگرهاي سواد زیست محیطي بر اساس استانداردهاي سواد علوم  21

 امریكا 2261در پروژه 

 دمحم عظیمي مهدي غالمي میالد رامین آزاد

 پوستر
 

 پوسترآداب و رسوم فرهنگی با درون مایه حفظ محیط زیست ضرورت احیاء  22
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با نگاهی به آداب و رسوم همخوان با محیط زیست در بین )توسعه پایدار 

محسن خیرالهی کارشناس ارشد آموزش، برنامه ریزی ( اقوام خوزستانی

 و مدیریت محیط زیست
ط و کارشناس مسئول آموزش و ترویج محیط زیست اداره کل حفاظت محی

 زیست خوزستان

 

حفظ تنوع زیستی منطقه دنا و دنای   بررسی آموزش محیط زیست جهت 23
مؤلف مهندس محسن تیربند  1389الی  1376شرقی در سالهای 

Somiclor.mohsen@gmail.co 

 سخنرانی
 

بررسی رابطه اخالق سازمانی با رضایت شغلی در بین کارکنان محیط  24

 زیست استان اصفهان
 *حسین میبدی**سید دمحم شیبری***.مژگان عسکری

 سخنرانی
 

 SWOTارزیابی اکوتوریسم شهرستان ایذه بااستفاده ازمدل  25

 2دکتر جالل ولی الهی*  1سیدرحیم موسوی

دانشجوی کارسناسی ارشد علوم محیط زیست دانشگاه شهید رجایی  -1
استادیارو مدیرکروه گروه -2                وپرورشتهران ،دبیرآموزش 

  علوم محیط زیست دانشگاه شهید رجایی تهران

                              Rahimmousavi20@yahoo.com 

 سخنرانی
 

مروری بر نقش آموزش و فرهنگ جامعه در حفاظت از محیط زیست در  26

 انایران و بعضی از کشورهای جه

سرور شفیعی نژاد
*1

، فروزان فرخیان
2

 
1

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی 

 واحد علوم و تحقیقات خوزستان

 S_shne@yahoo.com: پست الکترونیکی
2

استادیار گروه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و 

 تحقیقات خوزستان

 foroz.farrokhian@gmail.com:پست الکترونیکی
 

 سخنرانی

 SWOTبه کمک مدل تحلیلی  ارزیابی توسعه اکوتوریسم در ایران  27

نیلوفر هاشمی کارشناسی ارشد برنامه ریزی گردشگری، دانشکده علوم 

 اجتماعی، دانشگاه تهران
 

 سخنرانی
 

 نقش دانشگاه در آموزش محیط زیست و توسعه پایدار 28

سید رضا مرتضایی، استادیار گروه طراحی صنعتی دانشگاه علم و 

 mortezaei@iust.ac.ir: صنعت ایران آدرس پست الکترونیک

 پوستر
 

mailto:mortezaei@iust.ac.ir


: راحله دهقان کارشناس ارشد طراحی صنعتی آدرس پست الکترونیک

Rahele_dehghan@yahoo.com 

 ی بین آموزش کودکان و حفاظت از محیط زیستبررسی رابطه 29
داوود رضی استادیارگروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران، 

sina@umz.ac.ir 

آفاق رستمیان دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی دانشگاه مازندران، 
afagh.rostamian@yahoo.com 

 پوستر
 

اول دبیرستان شهرکرمانشاه نسبت به  بررسی دیدگاه دانش آموزان سال 32

 محیط زیست

سجاد باباخانی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و 
 دانشگاه پیام نور تهران( تعلیم وتربیت اسالمی)پرورش 

 سخنرانی
 

تاکیدی بر قابلیت فرهنگ عامیانه در گسترش فرهنگ : ی سیاگالش افسانه 31

 حمایت از محیط زیست

پژوهشگر _کارشناس ارشد ایران شناسی     سیده سمن کاشانی: نگارنده
استان مازندران، شهرستان تنکابن،خ شهید مسلمی ،کوچه :آزاد نشانی

 21924226117:شماره تماس 149اذعانی،پالک 

 29123212829:همراه

 سخنرانی
 

 ضرورت آموزش حفاظت ازمحیط زیست به دانش آموزان 32

دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علوم و تحقیقات )دکتر علی خادمی 

 (ایران:شرقی،گروه روانشناسی،تبریز.آ
دانشگاه آزاد اسالمی،واحد عجب شیر،گروه تحقیقات )  شهروز ابراهیمی

 (ایران:آموزشی،عجب شیر

 پوستر
 

 رابطه متقابل انسان با محیط زیست از منظر قرآن و پیشوایان دین 33

عضو هیأت علمي دانشگاه تربیت دبیر شهید )  علي اكبر شایسته نژاد
 (asm2us@yahoo.comرجایي 

 سخنرانی
 

رویکرد تلفیقی شیوه ای مناسب برای طراحی و تدوین برنامه درسی مبتنی  34

 بر سواد زیست محیطی در نظام آموزش عالی

دانشجوی دکتری برنامه ریزی : محبوبه سلیمان پور عمران مسئول مکاتبه
 E mail.) ، ایران(اصفهان)درسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان

 :m.pouromran@gmail.com 

،دمحم حسین یاردمحمیان استادمرکز تحقیقات مدیریت و اقتصاد سالمت، 
،نرگش کشتی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران 

آرایاستادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحــد خوراسگــان 

 .، اصفهان، ایران( اصفهان)

 سخنزانی
 



 توسعه پایدار و آموزش محیط زیست 35

احمد علی یاری
1

دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربیت دبیر شهید  ، 

 رجایي
زیست دانشگاه تربیت دبیر شهید جالل ولی الهی مدیر گروه علوم محیط 

 رجایي

 پوستر

 ماهیت اخالق زیست محیطي از دیدگاه دین اسالم 36
سجاد باباخانی دانشجوی کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و 

 دانشگاه پیام نور تهران( تعلیم وتربیت اسالمی)پرورش 

 پوستر
 

 محیطی توسعه پایدار شهری از طریق ترویج آموزه های زیست 37

، حمیدرضا رشید [4]، سید کورش پور مرتضوی[3]مهدی شادالویی
 ۵، سمیه غالمعلی زاده[6]، مجتبی میرزاکاظمی[5]آبادی فرخی

 -۳تهران  ۸مشاور عالی شهردار منطقه  -۲   تهران ۸ شهردار منطقه -۱

رئیس اداره فضای سبز  -۴تهران  ۸معاون امور شهری شهرداری منطقه 
کارشناس مرکز آموزش و مشاوره گل و  -۵تهران  ۸شهرداری منطقه 

 S_gholamalizadeh@yahoo.comتهران  ۸گیاه شهرداری منطقه 

۰۴۱۲۲۰۲۲۴۴۳* 

 سخنرانی
 

 های آموزش و توسعه فرهنگ محیط زیستچالش  38
دانشجوي كار شناسي ارشد                            سید مسعود حسیني ثابت

 kandoj@gmail.comآموزش محیط زیست دانشگاه پیام نور 

 دانشیار دانشگاه پیام نور                            دكتر سید دمحم شبیري
كارشناس ارشد موسسه                        اماميمهندس جهان بخش 

 پژوهشهاي برنامه ریزي و اقتصاد كشاورزي

 پوستر
 

بررسی نقش سازمان های غیر دولتی زیست محیطی در آگاهی رسانی به  39
 نوجوانان نسبت به حفاظت از محیط زیست

طاهره بابائی دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهشگری، دانشگاه مازندران 

babaey_tahere@yahoo.com 
، جالل چقازردی[7]

2
دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه 

 jalal_ch90@yahoo.comمازندران

 پوستر
 

 درقرآن  باز خوانی اخالق زیست محیطی 42

مجیدتهران لویزان دانشگاه شهید رجایی دانشکده علوم پایه   آذری کهل
Email:z.azarikohan@yahoo.com 

ولی اللهی جالل تهران لویزان دانشگاه شهید رجایی دانشکده علوم پایه 

Email:jvaliallahi@yahoo.com 

 سخنرانی
 

 پوستر اسالم اخالق زیست محیطی در  41
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 3اهره برنا ط 2،نگین ناصح1بایرام محمودي

1email:bayrammahmodi@yahoo.com 

كارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ساوجبالغ،دانشجوي -1
 كارشناسي ارشد

دانشجوي كارشناسي ارشد آلودگي هاي محیط زیست دانشگاه  -2

 آزاداسالمي
 کارشناس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج ،دانشجوی دکتری -3

5 

، 1آموزش پسماند و حفظ محیط زیست در شهر اصفهان المیرا فیض الهی 42

 روح هللا طالبی 3، تیمور باجول2علی رحیمی
پسماند شهرداری اصفهان،مسئول امور   مسئول آموزش سازمان مدیریت

مشترکین سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان،مدیرعامل سازمان 

 مدیریت پسماند شهرداری اصفهان

 یسخنران
 

زیست محیطی در کتاب علوم تجربی   بررسی وضعیت آموزش مفاهیم 43
 پایه هفتم دوره اول متوسطه

تربیت دبیرشهید   حسن رحمتی نیا دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه

 1392رجایی تهران آبان ماه 

 پوستر
 

بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی و دانش زیست محیطی در  44
 (شهر تنکابن: مطاله موردی) خانه دارزنان 

سیده راحله حسینی دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست و 

 shahreco@yahoo.comمدرس دانشگاه 

 سخنرانی

بررسی و مقایسه نقش آموزش در تغییر نگرش دانش آموزان دختر مقطع  45

 محیط زیست  نسبت به حفاظت از  راهنمایی و متوسطه

عصمت یگانه دوست
1 

، الهام کالنتری نیا
2 

کارشناس :   نویسنده مسئول
منطقه سردشت دزفول   ، آموزش و پرورش  برنامه ریزی آموزشی  ارشد

 ganeh_dust@yahoo.comye: ، پست الکترونیک ، ( دبیر)

، آموزش و پرورش منطقه   دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی -    1
 (.دبیر)سردشت دزفول 

 سخنرانی
 

بررسی وضعیت آموزش زیست محیطی درکتاب مطالعات اجتماعی پایه  46

 هفتم

، حسن رحمتی نیا، سید رحیم موسوی، عیسی احمد *دمحم صالح فاضل نیا
 salehfazelnia@yahoo.com            پور 

 پوستر
 

زیست محیطی درکتاب علوم تجربی پایه   بررسی وضعیت آموزش مفاهیم 47

 هفتم

، سید رحیم *فاضل نیا  حسن رحمتی نیا، جالل ولی الهی، دمحم صالح

 پوستر
 

mailto:shahreco@yahoo.com
mailto:yeganeh_dust@yahoo.com


موسوی استادیار دانشگاه تربیت دبیر رجایی 

salehfazelnia@yahoo.com 

مریم نورانی آزاد کارشناس     نقش آموزش و پرورش بر مصرف انرژی 48
 ارشد اقتصاد و پژوهشگر

 سخنرانی
 

ارزیابی اکوتوریسم منطقه حفاظت شده شالو منگشت، بااستفاده ازتکنیک  49

SWOT 

سیدرحیم موسوی
1 

دکتر جالل ولی الهی* 
2

 
 29169912973  شماره تماس

 سخنرانی
 

جایگاه و ماهیت حق بر محیط زیست سالم در حقوق بشر بین نگاهی به  52

 الملل

رامین رضائی کارشناس ارشد حقوق محیط زیست از دانشگاه :نویسنده
 شهید بهشتی و وکیل پایه یک دادگستری

 سخنرانی
 

مروری بر اهمیت فرهنگ درخت و حفظ آن در نگرش مردم ایران از  51

 آغاز تا کنون
سید امیدرضا شبیری

*1
کارشناس  1                          ، سعید مسیحا

 .ارشد جنگلداری

  .استادیار گروه جنگلداری، عضو هیئت علمی دانشگاه استانبول ترکیه -2
 omidshobeyri214@gmail.com* آدرس ایمیل نویسنده مسئول

 ،29179161621شماره تماس 

 پوستر
 

تحلیل فرصتها و چالشهای پیشروی تبیین و اجرای حقوق بین الملل محیط  52

 زیست
کارشناسی ارشد حقوق    ، دانشگاه آزاد واحد اراکانوشه احسان پور

 ehsanpor135@yahoo.com  :پست الكترونیكي  عمومی

 سخنراني

بررسی رویکردهای اسالمی نسبت به مساله حقوق محیط زیست از منظر  53

 قرآن و احادیث
پست                 کارشناسی ارشد حقوق عمومیانوشه احسان پور

 ehsanpor135@yahoo.com: الكترونیكي

 

 پوستر

بررسی جایگاه آموزش رسمی محیط زیست در ایران ؛ با نگاهی اجمالی  54

 به اهمیت آموزش محیط زیست در سطح بین المللی

کارشناسی ارشد حقوق ،دانشگاه آزاد واحد اراک انوشه احسان پور
 ehsanpor135@yahoo.com: پست الكترونیكي                عمومی

 

بررسی رابطه بین آموزش زیست محیطی ورفتارهای اجتماعی زیست  55
مورد مطالعه کارکنان پارس : محیطی سازمانی درجهت توسعه پایدار

 سخنراني

mailto:omidshobeyri214@gmail.com
mailto:ehsanpor135@yahoo.com
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 (عسلویه)جنوبی 

 مونا مهدیان کارشناسی ارشد جامعه شناسی      غالمرضا جعفری نیا

 افروز کارشناسی ارشد جامعه شناسیصدیقه 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد   دکتری جامعه شناسی وعضو هیات علمي

   (نویسنده مسئول) jafarinia_reza@yahoo.com      بوشهر

9171726337 

 مدیریت شهری و آموزش شهروندی رهیافتی در جهت محیط زیست پایدار 56

دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی   انیس يزدان پناه عبدالملکی

 مدیریت شهری-شهری و منطقه ای

 سخنراني

 نقش سازمان ملل متحد در بررسی روند تغییرات آب و هوائی 57

 اکرم قرائی
 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه گیالن رشت

 استاد روابط بین الملل دانشگاه گیالن رشت   پروفسور رضا سیمبر

 

بررسی نقش سطوح مختلف تحصیالت در كاهش تاثیر ریزگردها در  58
 رانندگان شهر اهواز

، احمدرضا *3سیده انوار البوشوکه، 2, 1نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد

 6، عبدالمجید آهنگری5، الهام خاکسار 4الهیجان زاده 

 سخنراني


