
1 
 

 بسمه تعالی

 

 هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژیهم شانزد  صورتجلسه

 راس ساعت 29/9/9399مورخ ئومورفولوژی در روز چهارشنبه ژجلسه هیات مدیره انجمن ایرانی  نشانزدهمی

این جلسه آقای دکتر مقصودی میزبان جلسه در . تشکیل شددانشگاه تهران  یجغرافیا موسسهدر محل  91

هیات مدیره را خیر مقدم گفتند و گزارش خالصه ای از اهداف و فعالیتهای موسسه جغرافیا در گذشته حضور 

 درسپس دستور جلسه  .و حال حاضر ارائه نمودند و هیات مدیره نیز متقابال برای ایشان آرزوی موفقیت نمودند

 . یدبه شرح زیر به تصویب رسو بررسی پس از بحث  شد کهمطرح انجمن امور جاری 

 

پیشنهاد انعقاد تفاهم نامه همکاری با موسسه جغرافیا از سوی آقای دکتر مقصودی رئیس موسسه مطرح   -9

موسسات علمی از اهداف مهم با تاکید بر اینکه ارتباط با شد و هیات مدیره ضمن استقبال از این پیشنهاد 

نویس و مفاد این تفاهم نامه اقدام انجمن های علمی است مقرر نمود کمیته ارتباطات در زمینه تنظیم پیش 

 .الزم را به عمل آورند

یمانی گزارش مالی انجمن را ارائه نمودند و در خصوص جذب مشارکت ها و طرح های آقای دکتر   -2

عضای هیات مدیره بررسی بنیادی و کار بردی موجود به نکاتی اشاره کردند که مقرر شد در این خصوص ا

 ه بعدی انجمن ارائه نمایند های خود را در جلسو را هکار

تدارک یک دفتر مستقل با امکانات برای انجمن مجددا مطرح شد و با توجه به اینکه کمیسیون موضوع   -3

انجمن های علمی با همکاری خانه اندیشمندان فضایی را برای انجمن های علمی علوم انسانی پیش بینی 

 .پیگیری شود ومن های علمی انجام پذیرفته نموده است مقرر گردید مکاتبات الزم با کمیسیون انج

های دانشجویی در نیمسال جاری و با توجه به محدودیت فصلی اعضای مقرر گردید برای فعال شدن کمیته -1

ی برخی از مسافرت های علمی و هیات مدیره در دانشگاه های خود از سوی انجمن نسبت به برگزار

گروه های ها در جذب و مشارکت بدیهی است این نوع فعالیت. ای علمی یک روزه اقدام نمایندهگاهکار

 وددانشجویی بسیار مفید خواهد ب

های های جغرافیایی کشور که در حال حاضر در رشتهمدیران گروهموافقت شد مکاتبات الزم با  -5

ر جلب های فعالیت انجمن به ایشان منتقل شده تا دید و زمینهآژئومورفولوژی دانشجو می پذیرند به عمل 

 .ها اطالع رسانی الزم را از طریق شورای گروهها به عمل آورندمشارکت
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موضوع نکوداشت آقایان دکتر علیجانی، دکتر رهنمایی و دکتر حافظ نیا از سوی خانه اندیشمندان و کانون   -6

ان دانش آموختگان جغرافیا مطرح شد و موافقت گردید انجمن نیز با اهدای لوح در جلسات مذکور از ایش

 .تقدیر به عمل آورد

اسفند ماه انجمن آقای دکتر شایان به عنوان رئیس کمیته علمی و برنامه های اجرایی همایش در خصوص  -7

آقای دکتر قنواتی به عنوان رئیس کمیته اجرایی همایش تعیین شدند و مقرر شد اعضای انجمن مساعدت 

 . های الزم را برای هر چه بهتر برگزار شدن این همایش با ایشان به عمل آورند

 با ذکر صلوات خاتمه یافت 33/96 جلسه ساعت
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