تغییر رٍاثط اًسبى ٍ هحیط زیست ٍ پیطرفت فيآٍری ثبػث تغییر الگَی زًذگی اًسبى ضذُ است کِ هیتَاى ّن ثِ کٌترل هخبطرات
هحیطی اهیذٍار ثَد ٍ ّن تطذیذ خطرات طجیؼی را اًتظبر داضت .تطذیذ ثحراى کنآثیٍ ،قَع سیالةّبی هتؼذد ،کبّص حبصلخیسی
ٍ فرسبیص اراضی ،افت آة ّبی زیرزهیٌی ٍ ٍقَع ریسگردّب اّویت ٍ ضرٍرت حفظ هٌبثغ طجیؼی ٍ هذیریت جبهغ حَزُّبی آثخیس را
ثرجستِ هیکٌذ .در ایي راستب ،ارتقبی ٍضؼیت هؼیطت ثْرُثرداراى از هٌبثغ آة ٍ خبک ،احیبء زیستثَمّبی جٌگلی ٍ هرتؼی ٍ حفظ
تبالةّب ٍ دریبچِّب از ضرٍرتّبی اهرٍزُ در حفظ ٍ صیبًت از هٌبثغ طجیؼی ،آة ٍ خبک ٍ کبّص آسیتّبی هحیطی خَاّذ ثَد.
ثب تَجِ ثِ هَارد رکر ضذُ ،هب در حبل ترتیت دادى کٌفراًس ثیيالوللی ّستین کِ قرار است ثحثّبیی را ثب هَضَع حفبظت از هٌبثغ
طجیؼی ٍ هحیط زیست را پیص ثکطین .ثیضك تؼبهل هسئَالى اجرایی ،هحققیي ،فؼبالى ٍ ػالقِهٌذاى ایي ػرصِ گبهی هؤثر در
دستیبثی ثِ راُکبرّبی ػلوی ٍ هٌطقی حفبظت آة ٍ خبک ٍ هٌبثغ طجیؼی است .ایي کٌفراًس فرصتی ثرای ارائِ دستبٍردّبی ًَیي
ٍ تجبدل ًظر هذیراى ٍ هحققبى ٍ دلسَزاى حفبظت هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط زیست است .اهیذ است کِ ایي کٌفراًس ثب استفبدُ از تجبرة
اسبتیذ ثسرگَار ٍ داًطجَیبى هحقق گبهی در جْت ارتقبء ٍضؼیت ٍ جبیگبُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط زیست در ثرًبهِّبی تَسؼِ کالى
کطَر ثردارد.
دٍهیي کٌفراًس تیيالوللی ٍ پٌجویي کٌفراًس هلی صیاًت از هٌاتع طثیعی ٍ هحیط زیست
 20 ٍ 11خرداد  -1000داًشگاُ هحقق اردتیلی
آخریي هْلت ارسال اصل هقاالت تِ دتیرخاًِ کٌفراًس  12خرداد  1000است.
✅ثرگساری ثِصَرت هجبزی
✅ دارای هجَز رسوی ISC
✅ ًوبیِسبزی هقبالت در پبیگبُ سیَیلیکب
✅ کلیِ هقبالت در کتبثچِ کٌفراًس
✅ چبح  ۶هقبلِ ثرتر در هجلِ ػلوی پژٍّطی پژٍّصّبی آثخیسداری
✅ چبح  ۰۱هقبلِ ثرتر در هجلِ ػلوی پژٍّطی هذلسبزی ٍ هذیریت آة ٍ خبک
✅ تؼریف پٌل ٍیژُ ثرای هقبالت حَضِّبی هؼرف ٍ زٍجی
✅ ثرگساری کبرگبُّبی آهَزضی ٍ تخصصی
✅ ثرگساری هسبثقِ ػکبسی
 سپاسگسار ٍ قذرداى خَاّین تَد اگر ایي فراخَاى را تِ ّوکاراى خَد کِ هوکي است عالقِهٌذ تِ هشارکت تاشٌذ .ارسال ًواییذ.
 تیصثراًِ هٌتظر پاسخ ٍ شرکت جٌاتعالی در کٌفراًس ّستین.

دٍهیي کٌفراًس ثیيالوللی ٍ پٌجویي کٌفراًس هلی صیبًت از هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط زیست http://envprouma.ir/fa/
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 ّسار تَهبى55 :هقالِ دٍم تِ تعذ
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)WASWAC( داًطگبُ ترثیت هذرس ٍ اًجوي جْبًی حفبظت خبک ٍ آة

دکتر سیذحویذرضا صادقی

داًطگبُ ثیرجٌذ ٍ اًجوي ػلوی سیستنّبی سطَح آثگیر ثبراى

دکتر سیذهحوذ تاجثخش

 آهَزش ٍ ترٍیج کطبٍرزی، سبزهبى تحقیقبت،پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ آثخیسداری

دکتر هحوَد عرتخذری

داًطگبُ ػلَم کطبٍرزی ٍ هٌبثغ طجیؼی گرگبى

دکتر اهیر سعذالذیي

Dr. Velibor Spalevic

University of Montenegro, President of the GEA (Geo Eco-Eco Agro)

Dr. Radovan Pejanovic

University of Novi Sad, Honorary President of the Balkan Scientific
Association of Agricultural Economists (BSAAE)

Dr. Saskia Keesstra

Wageningen University- Netherlands & University of NewcastleAustralia

Dr. Joao Pedro Nunes

Lisbon University- Portugal & Wageningen University Netherlands,
Northwestern Europe

Dr. Rogger Escobar

National Marine Science Centre- Australia (Australia)

Dr. Goran Skataric

National Parks of Montenegro, GEA (Geo Eco-Eco Agro)

http://envprouma.ir/fa/?id=69&p=67 :کویتِّا
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:هحَرّا
____________________________
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________________________
wmnre@uma.ac.ir :ایویل
http://envprouma.ir/fa/ :ٍبسایت فارسی
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