
 

 " زمین علوم جوان متخصصان کنگره چهارمین میزبان ایران "

  YESاولین نشست با همکاری دانشکده علوم زمین  تهران خوارزمی دانشکده علوم جغرافیایی دانشگاه

 برگزار کرد. 6931اردیبهشت ماه را در دوازده )شبکه متخصصان جوان علوم زمین( 

 

 این نشست با حضور مهمانان:

 (دفتر زمین شناسی منطقه ای سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور محترم )مدیر کل دکتر علیرضا شهیدی _

 ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور(محترم مشاور ) دکتر منوچهر قریشی _

 در ایران( YESسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و نماینده شبکه  محترم )کارشناس دکتر بیتا میرزاپور _

کارشناسی ارشد و کارشناسی دانشگاه  ، مدیران و جمعی از دانشجویان دکتری،هیأت علمی محترم اعضایهمچنین با حضور و  _

 خوارزمی تهران برگزار گردید.



 اسیست سالگرد دهمین با همزمانایران  معدنی کشورسازمان زمین شناسی و اکتشافات  به گزارش خوارزمی تهران: دانشگاه  

 8 تا 5 تاریخ در آینده، نسل برای منابع شناختی، زمین مخاطرات کاهش شعار با ،(YESزمین ) علوم جوان متخصصان شبکه

 حضور با حوزه این رویدادهای بزرگترین از یکی میزبان های بین المللی صدا و سیما()مرکز همایش تهران در 69 ماه شهریور

 . بود خواهدبا حمایت دانشگاه خوارزمی تهران  دنیا سر تا سر از جوان متخصصان

 

ذاری بر گهای مشترک و سرمایهبا هدف تعریف پروژه چین و ایران مشترک نشست افتتاحیه از قبل روز یک کنگره این کنار در

  .شد خواهد برگزارروی جوانان فعال این حوزه 

 

 ورزش وزارت جمله از مختلف یهابخش و هاوعهممج همکاری با که است شده گرفته نظر در تخصصی رویکرد 6 کنگره این در

 محیط سازمان آب، تحقیقات موسسه تولید، و تهیه شرکت معدن، خانه ایران، ملی نفت شرکت اکتشاف مدیریت جوانان، و

 .گردد می برگزار همکاری دانشگاه خوارزمی تهران و معدن مهندسی نظام سازمان پرورش، و آموزش وزارت زیست،



 

نمونه، کتاب، مقاله و  عکس، ،7102 سال برتر شناس زمین انتخاب مسابقه نمایشگاه، میدانی، بازدیدهای آموزشی، هایکارگاه 

  .باشد می شده بینی پیش جانبی هایبرنامه جمله از برتر نقشه

ی برتر  از افراد مبتکر و هاهای تخصصی را با هدف جذب ایدهبرگزاری سلسله نشست دانشگاه خوارزمی تهراندر حال حاضر 

در زمینه موضوعاتی چون آب، تغییرات اقلیم، اکتشاف، امالح معدنی، اکتشاف و  را ایدر سطوح محلی، ملی و منطقه خالق

که در سطح جهانی عنوان نماید تا بر این سطح ملی بلاین موضوع را نه تنها در بنا دارد تا  در برنامه قرار داده است وآزمایشگاه 

را بتوان سه زمین شناس برتر دنیا  ( YESجهانی متخصصان جوان علوم زمین ) مزمان با دهمین سالگرد تاسیس شبکهاساس ه

مین دنیا ی علوم زو حرکت رو به جلو ریزی، جهت دهیمعرفی نمود و نقش و تاثیرگذاری جوانان کشور در برنامه 7102در سال

 را نیز به تصویر کشید.

 

رویکردهای علمی این کنگره طی دو روز برگزار خواهد شد و دو روز نیز به برنامه بازدیدهای میدانی از منطقه البرز و ایران 

اسالمی کشورمان و شناخت جوانان دنیا با  –مرکزی اختصاص داده شده است، در کنار آن نیز جهت معرفی فرهنگ ایرانی 

 شرکت در این کنگره و ارسالالزم به ذکر است هایی ترتیب داده شده است. های گردشگری و زمین گردشگری نیز برنامهجاذبه

در حال حاضر وبسایت این کنگره آماده  .خواهد شدمقاله برای تمامی افراد آزاد است و محدودیت سنی شامل شرکت کنندگان ن

 باشد.می 69اردیبهشت ماه  75دریافت مقاالت تا 



 

خواهد بود. آلمان در حال حاضر  7106الزم به ذکر است کشور آلمان در شهر برلین میزبان پنجمین دوره از کنگره در سال 

گره، اعالم نموده و همچنین آمادگی برگزاری یک تمایل خود را به شرکت در این دوره و حضور در فضای نمایشگاهی این کن

 کارگاه آموزشی را به صورت نیمروز در ایران خواهد داشت.

  ، اهداف این شبکه و آشنایی عالقمندان به این حرفه صحبت شدYESاین نشست در مورد موضاعاتی نظیر تاریخچه شبکه در 

 می دعوت به همکاری بعمل آمد.و در پایان از دانشکده ی علوم جغرافیایی دانشگاه خوارز

 

 .نمایند مراجعه www.conf.yesnetwork.irسایت آدرس به بیشتر اطالعات کسب جهت


