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پوستري HN10107880867 بیمه کیفیت ساختمان(عیوب اساسی و پنهان) در ایران و جهان مصطفی خانزادي، محمدرضا نجم باختري 402

پوستري HN10105920534 کنترل بحران اجتماعی ناشی از افت سطح ایستابی منابع آب زیرزمینی در کشور، موانع، محدودیتها و راهکارها رضا بهراملو 403

پوستري HN10106930757 تحلیل محدودیت هاي مورفولوژیکی توسعه شهري با استفاده از GIS(مطالعه مودي:مشکین شهر مریم کاظمی، فریدون بابایی اقدم 404

پوستري HN10103370198 بررسی تجارب داخلی و خارجی در تأمین اسکان موقت روستائیان پس از سوانح ژیال حسینی نژاد- امیر بهنام بقائی فر 405

پوستري HN10103680171 مدلسازي ریاضی چند هدفه براي مکانیابی مراکز خدمت رسانی در شرایط اضطراري سید علی ترابی، حسام جنانی 406

پوستري HN10103800188 تخصیص و تحویل به موقع منابع در شرایط بحرانی زهرا یعقوبی - کورش متولی 407

پوستري HN10104060377 نقش برنامه ریزي اضطراري و آنالیز آسیب پذیري در کاهش میزان و اثر مخاطرات طبیعی شهري خدیجه نوروزي خطیري - دکتر سعید گیوه چی - سجاد گنجه اي 408

پوستري HN101988 مروري بر روشهاي تصفیه آب در شرایط اضطراري مصطفی خضري - اندیشه محمودیان 409

پوستري HN10108090942 شیوه هاي مؤثر حفاظت افراد در برابر وقوع سوانح محمدتقی آقابابایی، محمدرضا فرزادبهتاش، هاجر سرمدي 410

پوستري HN10109100913 پیاده سازي مدل مدیریت بحران براي کنترل سوانح برون شهري بهناز داودیان، بهمن عبدالحمیدزاده، حسین یوسفی، پروین نصیري 411

پوستري HN1011003 مدلسازي ریاضی چند هدفه براي مکانیابی مراکز خدمت رسانی در شرایط اضطراري سید علی ترابی، حسام جنانی 412

پوستري HN10100081005 برنامه آمادگی در برابر سوانح بر مبناي سناریو مصطفی صانعی - غالمعلی بازیار 413

پوستري HN1011007 نقشICT در کاهش آسیبپذیري ناشی از حوادث غیر مترقبه مطالعه موردي منطقه آسیا اقیانوسیه مریم باقري جونقرالو، زهرا واعظی 414

پوستري HN1011009 امنیت و مدیریت بحران در مراکز داده محمدرضا بهنیا ، مریم شهرستانی ، بهروز فرهبد 415

پوستري HN1011011 طراحی یک الگوریتم مسیریابی آگاه از انرژي در شبکه هاي حسگر بی سیم جهت استفاده در مناطق بحران زده الهام رحمتی رامندي 416

پوستري HN1011022 بررسی تأثیر جرم سازه ها بر روي نیروي برخورد ساختمانهاي مجاور در اثر نیروي زلزله سامان یغمائی سابق، نرمین جاللی میالنی2 417

پوستري HN10107711023 ارزیابی فرسایش بادي و تعیین کانون هاي تولید گرد و غبار با استفاد هاز تکنیک هاي سیستم اطالعات جغرافیایی و منطق فازي لیال بخشنده مهر، رضا جعفري، منصور شیشه فروش 418

پوستري HN10101981032 شناسایی و اولویت¬بندي پارامترهاي مؤثر بر کاهش آسیب پذیري انبارهاي استراتژیک ذخیره و توزیع فرآورده هاي نفتی علی اکبر خراسانی زاده، حسین متفکر، سیدحسین عندلیب مقدم 419

پوستري HN1011033 تعیین سطوح عملکردسیستم هاي دوگانه بتن مسلح بر مبناي شاخص خسارت با استفاده از تحلیل هاي غیرخطی لرزه اي حسین اعالئی 420

پوستري HN10101981037 421

پوستري HN10101981038 نقش برنامه¬ریزي فضایی - مکانی و مدیریت بحران، در کاهش آسیب پذیري ناشی از حوادث طبیعی (روستاهاي حاشیه کویري سمنان) مظفر محمد خانی، مریم سلمانیان 422

پوستري HN10101981039 تعیین شاخص هاي موثر در تعیین مسیرهاي امداد و نجات و تخلیه اضطراري در مناطق شهري از دیدگاه مدیریت بحران سجاد گنجه اي، بابک امیدوار، خلیل فالح ، مهدي رحیمی ممقانی 423

پوستري HN1011040 برررسی الگوهاي پراکندگی شهري در مدیریت بحران از طریق هندسه فرکتال غزاله گودرزي 424

پوستري HN10101981047 ریزگردها، منابع ایجاد و تأثیر آنها بر محصوالت کشاورزي مطالعه موردي مزارع نیشکر جنوب استان خوزستان محمود شمیلی 425

پوستري HN10103241048 ArcGIS ارزیابی پهنه هاي مناسب براي توسعه شهري به لحاظ مخاطرات طبیعی توسط مصطفی جواهري،احمد بایرامی 426

پوستري HN10101981049 استفاده از روش¬هاي برنامه ریزي مبتنی بر رویکرد نوین "مشارکت مردمی" در بازسازي مناطق شهري سانحه¬دیده امیرحسن یزدان نیاز، سمیه جلیلی صدرآباد 427

پوستري HN10101981050 سیر تکاملی رویکردهاي مدیریت بحران (از کاهش آسیب پذیري به افزایش تاب آوري) امیرحسن یزدان نیاز، زینب سادات مطهري 428


