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ایران کنفرانس

  

همایش بین المللی جامع محیط زیست برگزار خواهد شد

  

نخستین کنگره بین المللی جامع محیط زیست با هدف ايجاد زمينه مناسب براي تعامل، تبادل نظر و انتقال تجربيات و
ارائه دستاوردهای زيست محيطی محققان و پژوهشگران این حوزه، گسترش و توسعه فضای تعامل بین سطوح مختلف

راهبردی و عملیاتی، ارائه موضوعات جدید و استاندارد نوین در حوزه سلامت و محیط زیست، معرفی و بازتاب نتایج
تحقیقات، پژوهشها، تجربه ها و نوآوری های علمی و صنعتی دانشگاه ها، نیل به اهداف توسعه پایدار و ... با همکاری

دانشگاه های معتبر سراسر کشور ، کلیه مراکز پژوهشی و دیگر سازمان های مدیریتی  وحضور پررنگ فعالان، دانشجویان،
پژوهشگران، اندیشمندان، اساتید برجسته ملی و بین المللی، توسط مرکز همایش های توسعه ایران در تاریخ 25 و 26 شهریور

94 در مرکز همایش های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برگزار خواهد شد.

  

برگزاری پنل ها، نشست ها و کارگاه های آموزشی در حوزه محورهای تخصصی کنگره، چاپ مقالات در مجلات معتبر علمی
isi و isc، باشدمی رویداد این های بخش دیگر از ... و برتر مقالات نویسندگان از قدردانی و تجلیل.

  

در این خصوص پژوهشگران ارجمند میتوانند در حوزه محورهای ذیل نسبت به ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 30 فروردین
 اقدامات لازم را مبذول نمایند.94cgei.ir و اصل مقالات تا تاریخ 5 اردیبهشت94 در پایگاه اینترنتی 

  

محورهای کنگره :

  

v    انرژی و زیست محیط

  

v    زیستی تنوع و زیست محیط

  

v    اقلیمی و هوائی و آب تغییرات
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v    زيست محيط طراحي مهندسي

  

v    محیطی زیست های بحران و سوانح

  

v    سرزمین آمایش و ریزی برنامه

  

v    زیست محیط و ایمنی ،بهداشت

  

v    محیطی زیست نوین های آوری فن(GIS,RS)

  

v    زیست محیط در آموزش و فرهنگ ،حقوق ،اقتصاد

  

v    فاضلاب و آب

  

v    صوت و هوا

  

v    خاک

  

v    بازیافت و پسماند مدیریت

  

v    مختلف علوم و زیست محیط

  

در این خصوص علاقه مندان میتوانند جهت مشاهده محورها به صورت کامل، کسب اطلاعات تکمیلی و ثبت نام آنلاین ،
 با شماره های 021 4-33699093  و 2-02196869691 تماس حاصل فرمایند.cgei.irضمن مراجعه به پایگاه اینترنتی 
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