بنام خداوند حکیم
قطعنامه نشست ساالنه کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی دردانشگاه تبریز  -شهریور 4931
نشست ساالنه کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم با شرکت نزدیک به  022نفر از
اعضای کمیسیون های تخصصی ،از سراسر ایران و با حضور نمایندگان تمامی دانشگاههای
کشور اعم از دانشگاههای دولتی ،آزاد اسالمی ،پیام نور ،غیرانتفاعی و نمایندگان بعضی از
سازمان های مرتبط با دانش جغرافیا در شهر تبریز در تاریخ  41تا  02شهریور ماه 4931
برگزار گردید.
شرکت کنندگان در طول  0روز کار فشرده ضمن بحث و تبادل نظر در کمیسیون های
تخصصی و چند جلسه عمومی موضوعات دستور کار نشست ساالنه را مورد نقد و بررسی قرار
داده و بر تصویب موارد ذیل تاکید ورزیدند:
-4طرح ادغام وتجمیع رشته های کارشناسی علوم جغرافیایی از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار
گرفته و اکثر اعضا شرکت کننده با تقلیل  44رشته کارشناسی ،علوم جغرافیایی به  7رشته
موافقت به عمل آوردند .اعضا با توجه به تدوین برنامه ششم توسعه ایران و نیاز کشور به تربیت
کارشناس در 7رشته کارشناسی فوق ،به استمرار کار رشته جغرافیا و برنامهریزی شهری -آب و
هواشناسی -سنجش از دور و سیستم اطالعات جغرافیایی -جغرافیای سیاسی-ژئومورفولوژی-
جغرافیا و برنامه ریزی روستایی  -جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در دوره کارشناسی تاکید
خاص داشتند.
 -0کمیته های تخصصی با توجه به سیاست وزارت علوم در بازنگری دروس دوره های تحصیلی
و ر شته ها ،برنامه کاری فشرده ای را تدارک نموده تا در فرصت مقرر ،همه رشته ها در همه
مقاطع علوم جغرافیایی بازبینی و بازنگری گردد و حمایت همه جانبه خود را در گسترش
سیاست کیفی گرایی وزارت علوم اعالم داشتند.
 -9اعضا به دنبال سیاست جدید وزارت علوم در مورد گسترش کیفی رشته ها ،مصرانه بر این
موضوع تاکید داشته که وزارت علوم بر پذیرش دانشجو در تمامی دانشگاه های دولتی ،پیام نور
و  ...نظارت دقیق داشته و بر اساس ضوابط تعریف شده ،ظرفیت ها و راه اندازی رشته ها
صورت گیرد.
 -1با توجه به توانمندی های نظری و مهارت های حرفه ای دانش آموختگان علوم جغرافیایی
در حوزه آمایش سرزمین ،سیستم اطالعات جغرافیایی ،مسائل زیست محیطی و آب ،برنامه

ریزی شهری و روستایی ،گردشگری ،آمایش و مدیریت سیاسی فضا ،حکمرانی و مدیریت
سیاسی ملی و محلی ،ژئوپلیتیک ،فرهنگی و سالمت ،اعضای کمیسیون ها متفقاً استفاده بیشتر
سازمان ها از فارغ التحصیالن رشته های علوم جغرافیایی را خواستار و تعریف جایگاهی خاص
در نحوه استخدام و بهره گیری از دانش آنها در سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را تقاضا
نمودند .
 -5اعضای کمیسیون جغرافیای پزشکی با توجه به لزوم همکاری دانشگاه های علوم پزشکی در
این رشته درخواست تدوین تفاهم نامه ای بین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با وزارت
بهداشت و علوم پزشکی داشته و حل موضوع همکاری دانشگاه های علوم پزشکی با این رشته
را در سطح وزراتخانه ها خواستار شدند.
-6کمیته های تخصصی ،مشارکت و مشاوره علمی جغرافیدانان در ایجاد پایداری امنیت و صلح
در ابعاد ملی ،مرزی و منطقهای در برنامه های آمایش سرزمین را خواستار و آمادگی خود را
برای مشارکت در ابعاد فوق در برنامه ششم اعالن داشتند و از وزیر محترم علوم تصویب و ابالغ
دوره دکتری برنامه ریزی گردشگری که بیش از  0سال از تصویب آن در کمیته برنامه ریزی
وزارت علوم می گذرد را خواستار شدند .
-7شرکت کنندگان ضمن تشکر از ریاست محترم دانشگاه تبریز در برگزاری نشست سال ،31
با توجه به سابقه و شانیت دانشکده علوم جغرافیایی تبریز در سطح ملی و منطقه ای خواستار
حمایت همه جانبه مدیریت دانشگاه ها از دانشکده های علوم جغرافیایی دانشگاه ها شده و بر
این نکته تاکید داشتند که تدوین و اجرای برنامه ششم توسعه ایران با نگرش آمایش فرهنگی و
سرزمین با مشارکت همه جانبه جغرافیدانان ایران امکان پذیر است و لذا کمیته های تخصصی
رشته های مختلف علوم جغرافیایی آمادگی خود را برای مشارکت در برنامه ششم توسعه ایران
و برپایی تمدن نوین اسالمی رسما اعالم داشتند.
-1با توجه به تقارن تاریخ برگزاری نشست ساالنه سال  4931کمیته برنامه ریزی علوم
جغرافیایی با روز دحواالرض ( 05ذی القعده روزی که براساس آیه ی  92سوره نازعات ،خداوند
با نظر به کرهء ز مین به جهان خاکی حیات بخشیده) اعضا پیشنهاد نمودند این روز به نام روز
جغرافیا در ایران نامگذاری گردد.
-3برای اجرای مفاد بند  1و  5و  1مقررگردید کمیته برنامه ریزی علوم جغرافیایی وزارت علوم
تمهیدات الزم را از مجاری قانونی به عمل آورند.

