Поштоване колеге,
Промјене у односима човјек-животнa срединa и технолошки напредак промијенили су
образац људског живота, па се може очекивати да човјек сада може контролисати и
треба смњивати пријетње по животну средину. Интензивирање кризе везано за
несташицу воде, те циклично појављивање поплава, смањена плодности и ерозија
земљишта, исцрпљивање резерви подземних вода истичу важност и неопходност
очувања природних ресурса и свеобухватног управљања сливима. С тим у вези,
побољшање животних услова корисника ресурса воде и земљишта, обнављање
шумских и екосистема пашњака, као и очување мочвара и језера биће неопходност
данашњице у очувању и заштити природних ресурса, воде и земљишта, те смањењу
ризика који утичу на животну средину.
Узимајући у обзир наведено, са вама данас договарамо међународну конференцију која
ће иницирати дискусију на тему очувања природних ресурса и животне средине.
Желимо да ово писмо данас примите као наш позив за подношење сажетака за

2nd International and 5th National Conference on the
Conservation of Natural Resources and Environment
June 09 & 10, 2021, University of Mohaghegh Ardabili, Iran

http://envprouma.ir/en
Датум за предају сажетка је 02. јун 2021.
Сажеци ће бити објављени у Зборнику сажетака и доступни на мрежи [без обавезе
накнадног објављивања цијелог рада у Зборнику радова]. Надаље, пријављени сажеци,
те касније радови, биће рецензирани од стране од по два тзв. „blind reviewer“
међународних рецензената. Наше претходно искуство као организатора обезбиједило
је учешће стотина учесника из цијелог света (истраживачи, рецензенти, чланови
одбора).
Детаљне информације о конференцији можете наћи на следећем линку:
http://envprouma.ir/en/

Бићемо захвални ако ову информацију прослиједите даље својим колегама које би
могле бити заинтересоване за учешће.
Радујући се вашем одговору и учешћу на конференцији,
Dr. Raoof MOSTAFAZADEH, Scientific Secretary of
the Conference
Dr. Zeinab HAZBAVI, Executive Secretary of the
Conference
Dr. Seyed Hamidreza SADEGHI,
Tarbiat Modares University & World Association of
Soil and Water Conservation- WASWAC
Dr. Seyed Mohamad TAJBAKHSH
University of Birjand & Iranian Rainwater Catchment
Systems Association
Dr. Mahmood ARABKHEDRI, Research Deputy of
Soil Conservation and Watershed Management
Research Institute, Agricultural Research, Education
and Extension Organization, Iran
Dr. Amir SADODDIN,
Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural
Resources, Iran

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
Newcastle- Australia
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)

Committees
http://envprouma.ir/en/?id=75&p=73
Topics
http://envprouma.ir/en/?id=25&p=0
____________________________

Да би се избјегли накнаде за банковне трансфере
и додатна администрација, одлучено да нема
котизације за учеснике ове конференције.
____________________________
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Instagram: https://b2n.ir/t81076
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