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 بسمه تعالی

 

 هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژیدهم هجصورتجلسه 

 راس ساعت 52/11/1311مورخ ئومورفولوژی در روز چهارشنبه ژجلسه هیات مدیره انجمن ایرانی  هجدهمین

شایان حضور اعضای هیات مدیره را در دکتر آقای  در ابتدا . در محل دانشگاه تربیت مدرس تشکیل شد 11

ژئومورفولوژی  تربیت مدرس خیر مقدم گفته و در خصوص گرایشها و مقاطع تحصیالت تکمیلی رشته دانشگاه

گزارش کوتاهی را ارائه نمودند که هیات مدیره نیز از ایشان به واسطه میزبانی جلسه موجود در ان دانشگاه 

مطرح و پس ند ماه سپس دستور جلسه در خصوص مراحل اجرایی برگزاری همایش نهم اسف. قدردانی نمودند

 . از بحث و تبادل نظر به شرح زیر به تصویب رسید

ای از وضعیت مقاالت ارائه نمودند و از داوران آقای دکتر شایان دبیر کمیته علمی همایش گزارش خالصه -1

محترم که طی یکماه گذشته در خصوص انتخاب مقاالت برتر اهتمام ورزیده اند قدردانی نمودند و مقرر 

 . قدیر از سوی انجمن برای ایشان صادر گرددشد لوح ت

مطرح نمودند که با آقای دکتر قنواتی دبیر کمیته اجرایی فهرست اسامی مسئولین اجرایی همایش را  -5

 .پیشنهاداتی از سوی هیات مدیره تکمیل شد و مقرر شد از زحمات ایشان نیز کما کان تقدیر به عمل آید 

مدعوین همایش نمونه ف کار میدانی برای اهدا به مقاله دهندگان و آقای دکتر یمانی در خصوص تهیه کی  -3

عدد خریداری شده و همراه با مجموعه مقاالت و دفترچه  522های تهیه شده را ارائه کردند که مقرر شد 

 .یادداشت در زمان برگزاری همایش توزیع گردد

موضوع تدوین برنامه اجرایی همایش مطرح شد و هیات مدیره نظرات خود را در خصوص زمانبندی و   -1

ای فرعی همایش مطرح نمودند که مقررشد آقای سعید نگهبان مسئول سایت هها و سالن جدول سخنرانی

از برگزاری از  آینده برنامه کلی را در سایت قرار داده و زمانبندی دقیق را هفته قبل همایش ظرف دو روز

 .کمیته علمی تحویل گرفته و در سایت قرار دهند

موضوع پذیرایی و ناهار همایش مطرح شد و مقرر شد به تعداد مقاله دهندگان ، داوران و مدعووین   -2

 .ر شد آقای دکتر یمانی راسا اقدام نمایندادر این خصوص قر.  تدارک دیده شود

چکیده مقاالت به عمل آمده و تسریع نمایند به طوری که در  پ مجموعهمقرر شد پیگیری الزم برای چا  -6

 . زمان همایش برای تحویل به سخنرانان آماده باشد

در خصوص . موافقت گردید محل برگزاری همایش در سالن کنفرانس خانه اندیشمندان علوم انسانی باشد  -7

 .گی های الزم را به عمل آورندوده و هماهنم نمادر اختیار گرفتن سالن مقرر شد آقای دکتر یمانی اقد
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مقرر شد آقای دکتر مقصودی هماهنگی الزم را با شهرداری در خصوص نصب بنر در ورودی سالن خانه   -8

 .اندیشمندان به عمل آورند 

ای تحت عنوان کمیته روابط عمومی همایش با مسئولیت آقای سعید نگهبان راه اندازی مقرر شد کمیته  -1

 . ر همایش و توزیع آن را در دستور کار خود قرار دهدشده و چاپ و تکثیر پوست

قرار شد  مسئولین کمیته های علمی ، اجرایی و روابط عمومی همایش از حداقل یک هفته قبل از  -12

برگزاری همایش از محل سالن خانه اندیشمندان بازدید به عمل آورده و نیازمندی ها را بررسی و اقدام 

مدیریت سالن و راهنمایی شرکت کنندگان و محل استقرار پرسنل اجرایی نمایند و در ضمن در خصوص 

 .تصمیمات الزم را اتخاذ نمایند

 با ذکر صلوات خاتمه یافت 16جلسه راس ساعت 
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