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 بسمه تعالی

 

 هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژیهفدهم   صورتجلسه

 راس ساعت 72/01/0310مورخ ئومورفولوژی در روز چهارشنبه ژجلسه هیات مدیره انجمن ایرانی  دهمینفه

انجمن مطرح شد که  10موضوع برگزاری همایش اسفند ماه در ابتدا . تشکیل شد کده جغرافیادر محل دانش 01

دبیر کمیته علمی همایش، گزارش جامعی از مقاالت رسیده و محتوای کلی آنها ارائه شایان دکتر  آقایطی آن 

پس از  شد کهمطرح و نیز سایر امور جاری سپس دستور جلسه در خصوص همایش نهم اسفند ماه  .نمودند

 . ویب رسیدبحث به شرح زیر به تص

 

مقرر شد طراحی پوستر نهایی همایش از طریق سایت انجمن به مدت یک هفته به مسابقه گذاشته شود و   -0

ای در نظر گرفته شود و در صورتی که در زمان تعیین شده میسر نگردید برای انتخاب پوستر بهتر نیز جایزه

 .طراحی آن به یک موسسه متخصص در این زمینه واگذار شود

از سوی های مبسوط ارسال شده جامعی از چکیدهدکتر شایان دبیر کمیته علمی همایش گزارش  آقای  -7

 5ارائه نمودند که هیات مدیره پس از بررسی اجمالی آنها مقرر نمود کلیه مقاالت ارسال شده در نویسندگاه 

 .واگذار شودمحور کلی طبقه بندی شده و با توجه به زمینه تخصصی هرکدام به داور علمی مربوطه 

ارسال آنها از طریق سایت همایش همراه با فرم داوری  موضوع داوری مقاالت مطرح شد و با پیشنهاد  -3

از  01ساعت  00/10/ 5موافقت نگردید و مقرر شد به خاطر تسریع در انتشار مجموعه مقاالت در تاریخ 

در این خصوص مقرر شد . ایشان دعوت به عمل آمده و همزمان مورد بررسی و داوری قرار گیرند

 .دعوتنامه برای داوران ارسال شده وفرمهای داوری نیز توسط آقای نگهبان از قبل تدارک دیده شود

موافقت شد مکاتبات الزم با شهرداری منطقه جهت نصب تراکت و بنر همایش در مبادی دانشگاههای  -1

 .تهران به عمل آید

دلیل محدودیتهای موجود در خانه اندیشمندان با موضوع برنامه های اجرایی همایش مطرح شد و به  -5

همچنین اجرای . پیشنهاد دعوت از موسسات مرتبط برای برگزاری نمایشگاه های مرتبط موافقت نگردید

برنامه موسیقی و تجلیل ا ز پیشکسوتان و محققین برجسته رشته ژئومورفولوژی مطرح شد که با توجه به 

 . قرار نگرفتیک روزه بودن همایش مورد موافقت 

هیت  پیشنهاد در دستور کار قرار گرفتن تجلیل از پیشکسوتان و برگزاری جلسات یاد نامه مطرح شد و   -6

مدیره برگزاری جنین نشست هایی را الزم دانسته و پس از بررسی موافقت نمود در اولین فرصت جلسه 
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زمانبندی و مشورت با آقای دکتر در خصوص . نکوداشتی برای آقای دکتر فرج اله محمودی برگزار گردد

  . دکتر یمانی محول گردید محمودی این موضوع به

نامه کمسیسیون انجمن های علمی وزارت علوم در خصو تنظیم اظهار نامه مالیاتی انجمن های علمی از  -2

 .سوی آقای دکتر یمانی مطرح شد و مقرر شد از سوی خزانه ار محترم انجمن اقدام الزم به عمل آید

 با ذکر صلوات خاتمه یافت 06سه راس ساعت جل
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