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 انشگاه اتهرانبنی صفار دانشجوی کارشناسی ارشد د معصومهخانم : تهیه گزارش توسط

 :خزرگزارش سخنرانی و میزگرد دریای 

اساتید و میزبان اجتماعات دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران  ، سالن11الی  11ساعت  1921آذر  92رخ روز چهارشنبه مو

با  11این سخنرانی که از ساعت . ، بودآن و تأثیرات آن بر سواحل جنوبی خزردانشجویان عالقه مند به مسئله تغییرات سطح دریای 

به خوبی  -دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه تهران -قرائت آیات کالم اله مجید شروع شد با مدیریت به جای آقای دکتر قاسم عزیزی

شان آقای ایشان در ابتدا با صحبت های خود مقدمه ای در باب موضوع مورد بحث ارائه دادند و پس از ای. هرچه تمام برگزار شد

پشت تریبون حاضر شدند و حضار  -رییس محترم موسسه جغرافیا و دانشیار ژئومورفولوژی دانشگاه تهران –دکتر مهران مقصودی 

بعد از سخنان . ، فعالیت های صورت گرفته در این موسسه و همچنین برنامه های پیش رو آشنا کردندرا با تاریخچه موسسه جغرافیا

تغییرات سریع تراز "  ر عطا عبدالهی به عنوان اولین سخنران مدعو در جلسه، ارائه خود را با موضوعدکتر مقصودی آقای دکت

در رساله دکترای  که ایشان در ارتباط با کارهایی. آغاز کردند "طی هولوسن و اثرات آن بر سواحل ایران خزردریای 

وضیحاتی را ارائه دادند که البته به دلیل اندک بودن زمان و مفصل انجام داده بودند، ت خزرخود در زمینه نوسانات سطح دریای 

سلسله سخنرانی های آتی باز هم از ایشان  در بودن اقدامات و تالشهای ایشان در این زمینه، ارائه ایشان ناتمام باقی ماند و قرار شد

بعد از ایشان خانم دکتر راضیه . خویش آشنا سازند یق گرانقدردعوت به عمل آید تا عالقه مندان را هرچه بیشتر با یافته های تحق

  ارائه خویش را با موضوع -عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین و مدیر برنامه ریزی و بودجه سازمان زمین شناسی –لک 

آغاز کردند که ارائه ایشان را می توان در راستا و مکمل  "بر سواحل جنوبی آن خزرتأثیر باال آمدن سطح آب دریای "

معاون دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان  –دکتر مسعود باقرزاده کریمی . مباحث ارائه شده توسط دکتر عبدالهی دانست

سازگاری با "  به عنوان آخرین سخنران پشت تریبون قرار گرفتند و سخنرانی خود را با موضوع  -حفاظت محیط زیست 

 . ارائه دادند "برای مدیریت تالبهای ساحلی خزرنوسانات آب دریای 

و در آن اساتید و دانشجویان   شد میزگردی در ارتباط با مباحث مطرح شده در جلسه تشکیل ،بعد از اتمام سخنرانی اساتید محترم

 .نها پاسخ دادندحاضر در سالن سواالت خود را مطرح و اساتید سخنران نیز با حوصله با آ

در مجموع سخنرانی علمی بسیار خوبی بود که با وجود اینکه به علت استقبال زیاد اساتید و دانشجویان عالقه مند تقریبا سالن 

دلیل نتوانستند در این  اجتماعات پر بود و صندلی های خالی اندکی دیده می شد، با این حال جای تک تک عالقه مندانی که به هر

 .فایل صوتی سخنرانی در سایت قرار داده شده و عالقه مندان می توانند از آن بهره گیرند. داشته باشند خالی بود جلسه حضور

 با آرزوی موفقیت برای همه دوستداران علم و دانش

 به ویژه دوستداران جغرافیا


