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ایران کنفرانس

کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری در دانشگاه تبریز برگزار شد  
  

اولین کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه شهری، با ارایه 330 مقاله با حضور  جمعی از مسئولان، مدیران، محققان، اساتید و
دانشجویان این حوزه در دانشگاه  تبریز برگزار شد.

  

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه آذربایجان شرقی، شهرام  روستایی، دبیر همایش با بیان اینکه با
فراخوان این همایش بیش از 550 مقاله  به دبیرخانه ارسال شد، تصریح کرد: از این تعداد 330 مقاله پذیرفته شد و از  این

میزان هم 300 مقاله به صورت پوستر و چاپ در مجموعه مقالات و30 مقاله در  قالب سخنرانی در طول برگزاری این
همایش ارایه می شود.

  

وی افزود: شهر تبریز دارای معضلات عدیدهای در بحث شهرنشینی و مدیریت شهری  است که امیدواریم با مدیریت علمی،
شاهد روزی شویم که در استان بحرانی  نداشته باشیم و این مهم در سایه همکاری مدیریت اجرایی و اساتید دانشگاهها 

ممکن است.

  

وی، همچنین نقش ژئومورفولوژی و تکتونیک در توسعه شهری، نقش فناوریهای نوین  و سنجش از دور در توسعه شهری،
شهرسازی و توسعه پایدار، عمران و معماری  پایدار و توسعه شهری، نقش اقلیم در توسعه شهری، نقش مناطق آزاد در توسعه 

شهری، جغرافیای سیاسی، امنیت و توسعه شهری، منابع طبیعی علوم محیط زیست و  توسعه شهری، گردشگری و توسعه شهری
و نقش مدیریت ریسک و بحران در توسعه،  ایجاد فرصت هایی برای تعامل علمی و همکاری های آینده به صورت یکپارچه

و  منسجم برای به اشتراک گذاری دانش و تجربه در زمینه های مختلف علوم زمین و  ایجاد همگرایی بین گرایش ها و
رشته های مختلف علوم جغرافیایی وشهرسازی را  از جمله اهداف این کنفرانس بیان کرد.

  

بر پایه همین گزارش، برگزاری پانل های تخصصی در حوزه علوم زمین و توسعه  شهری با حضور اساتید و صاحب نظرانی
از دانشگاه های سراسر کشور، از دیگر  برنامه های این همایش بود.
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