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 بسمه تعالی

 

 هیات مدیره انجمن ایرانی ژئومورفولوژی بیستم جلسه صورت

ساعت  رأس 1/3/1312ئومورفولوژی در روز چهارشنبه مورخ ژجلسه هیات مدیره انجمن ایرانی  ینبیستم

 های فعالیتضمن ارائه گزارش مختصری از  دکتر یمانیآقای  در ابتدا. آغاز گردید کریمقرآن با تالوت  12:00

های ر قالب کمیتهد ایشان های فعالیتانجمن از کلیه اعضای هیات مدیره به واسطه همکاری و  1311 سال

در ناتمام  های فعالیتپایان سال تحصیلی را فرصتی برای انجام برخی از  نانجمن قدردانی نمودند و نزدیک شد

 . رح زیر به تصویب رسیدسپس دستور جلسه مطرح و پس از بحث و تبادل نظر به ش. ها برشمردندکمیته

علمی مطرح شد و مقرر گردید آقای دکتر شایان و جلسات سخنرانی  ها نشستموضوع برگزاری  -1

رئیس کمیته آموزش و پژوهش ضمن مشورت با همکاران عضو هیات مدیره برنامه مدونی تنظیم 

  .نموده و در جلسه بعدی مطرح نمایند

ر ژئومورفولوژی مقرر گردید مسئول دفتر انجمن ضمن نظر با توجه به اهمیت انجام کارهای میدانی د -2

ریزی برای برگزاری علمی عضو انجمن نسبت به برنامهمدیره و اعضای هیاتخواهی از اعضای هیات

در . را در جلسه بعدی انجمن ارائه نمایند نتیجه و میدانی در قالب موضوعات مطرح اقدام ایهگاهکار

نام و تدارکات به رسانی ، ثبتمایت الزم را در خصوص اطالعحانجمن این خصوص موافقت شد 

 .عمل آورد

مبنی بر ضرورت بازنگری سرفصل  ها دانشگاهعلمی با توجه به درخواست برخی از اعضای هیات -3

تغییر برخی از  و دیگر در ژئومورفولوژی های گرایشو  ها رشته ایجاد و لوژیژئومرفوهیدرورشته 

 های گروهکمیته آموزش و پژوهش انجمن ضمن نظرخواهی از  نمودمقرر  رهمدیهیات، یعناوین درس

آموزشی مجری برنامه در سراسر کشور پیشنهادات ایشان را در قالب نامه مکتوب به رئیس کمیته 

  .جغرافیا در شورای عالی برنامه ریزی منعکس نمایند

مشارکت برای انتشار مجله  مدیره انجمن در خصوصهیات 11/2/1312جلسه مورخه  3 موضوع بند  -4

طبیعی مطرح شد تحت عنوان جستارهای محیط مدرسعلمی پژوهشی گروه جغرافیای دانشگاه تربیت

در ضمن پیشنهاد نمود با توجه به . و انجمن با درخواست مذکور به شرح جدول زیر موافقت نمود

سبت به پیشنهاد حداقل بینی شده و رعایت سایر ضوابط ناهداف خاص مجله و موضوعات علمی پیش

 .مجله به کمیسیون محترم نشریات علمی کشور اقدام نمایند مقاالتسه عنوان متناسب با محتوای 
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خود اقدام  های دانشگاههای دانشجویی در مدیره نسبت به فعال نمودن کمیتهاعضای هیاتمقرر گردید  -5

و  ها همایشدر این خصوص پیشنهاد شد که کمیته آموزش و پژوهش با همکاری کمیته . نمایند

در این  ها انجمنمنطبق با اهداف و شرح وظایف  دستورالعملیک  دوینارتباطات انجمن نسبت به ت

 .را در شورای بعدی انجمن به تصویب برساند دستورالعملم نموده و این خصوص اقدا

ضمن قدردانی از زحمات آقای دکتر مقصودی رئیس کمیته آمار و وبگاه انجمن ، با توجه  مدیرههیات  -6

کشور مقرر شد نسبت به معرفی دستاوردهای  های دانشگاهدر  ییجغرافیا علوم هایبه گسترش رشته

ر شده مرتبط و زمینه های پژوهشی جدید نسبت به معرفی مدرسین این رشته و جدید ، کتب منتش

 .زمینه تخصصی آنها در سایت انجمن اقدام الزم را به عمل آورند

 طبیعیجستارهای محیط : عنوان مجله 

 مدیر مسئول

 یوسف قویدل رحیمی تربیت مدرس استادیار اقلیم

 سردبیر

 منوچهر فرج زاده اصل تربیت مدرس دانشیار اقلیم

تحریریه ست اعضاء هیاتفهر  

 نام و نام خانوادگی دانشگاه مرتبه علمی تخصص

یژژئومورفولو  محمدحسین رامشت اصفهان استاد 

 بهلول علیجانی خوارزمی استاد اقلیم

یژژئومورفولو  مجتبی یمانی تهران دانشیار 

 منوچهر فرج زاده اصل تربیت مدرس دانشیار اقلیم

یژژئومورفولو  سیاوش شایان تربیت مدرس استادیار 

 قاسم عزیزی تهران دانشیار اقلیم

یژژئومورفولو  محمدحسین رضایی مقدم تبریز استاد 

الدین طوسیخواجه نصیر دانشیار سنجش از دور محمدی علیعباس    

 یوسف قویدل رحیمی تربیت مدرس استادیار اقلیم

 مهران مقصودی تهران دانشیار ژئومورفولوژی
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ضمن قدردانی از زحمات آقای سعید نگهبان مسئول دفتر انجمن و مدیر داخلی مجله  هیات مدیره  -7

بیر مجله نسبت به انتشار الکترونیکی مجله از طریق موافقت نمود با هماهنگی آقای دکتر روستایی سرد

  .وبگاه مجله قبل از انتشار چاپی اقدام نمایند تا در انتشار به موقع آن خللی وارد نشود

  

 

 حاضرین 

 

 دکتر عزت اله قنواتی دکتر محمد حسین رامشت               دکتر سیاوش شایان                          

 دانشگاه تربیت معلم دانشگاه اصفهان                                                  مدرسدانشگاه تربیت 

 

 دکتر محمدرضا ثروتی                  دکتر احمد نوحه گر                       دکتر مهران مقصودی   

 دانشگاه شهید بهشتی                      دانشگاه تهران                               دانشگاه هرمزگان  

 

 دکتر مجتبی یمانی                                       دکتر شهرام روستایی مهندس فاضل ایرانمنش                  

        دانشگاه تهران                                            دانشگاه تبریز        وزارت جهاد کشاورزی               

 

 سعید نگهبان                                   

 مسئول دفتر انجمن ژئومورفولوژی              

 


