
 خالصه فعالیت های انجمن زمین شناسی ایران در سال جهانی علوم پایه 

  ای در سطح کشورهای گسترده فعالیت  -(2022)سال میالدی گذشته  –ن در سال جهانی علوم پایه  انجمن زمین شناسی ایرا

 ند از: ا عبارت آنهاترین م که مهداشت 

-   و زمین  علوم  مختلف  مسایل  با  رابطه  در  تخصصی  یا  )آموزشی    هایکارگاه  برگزارینشست  نشست  یک  ماه  یک هر 

   کارگاه آموزشی(. 

آموزشی  و موسسات  های اجرایی،  شناسی ایران و سازمانزشی و پژوهشی بین انجمن زمینآموعلمی،  تفاهم نامه  0انعقاد   -2

 و پژوهشی. 

- با سازمان تدوین درستشکیل کمیته مشترک  نیاز های اجرایی برای  به  با توجه  محیط زیست و   صنعت،  های علوم زمین 

 مخاطرات طبیعی  

بخش تاریخ    .ایران  در   امروز   تا  باستان  عهد  از   ساختمانی  مصالح  و  نفت  آب،  ،کاریمعدن  تاریخ  چکیده  انتشار کتاب   -4

 .قسمت تهیه و ارائه شده است  0معدنکاری به صورت صوتی در 

 )ایران، تاجیکستان، افغانستان(  زبان  فارسی کشورهایچندزبانه با همکاری   شناسیزمین نامه واژه انتشار کتاب   -5

 آن همراه موضوعی هاینقشه و ایران  سراسر  :.250.000 شناسی زمین  نقشهو انتشار  تدوین ،تهیه -6

شناسی ایران و  شناسی سراسر ایران برای اولین بار توسط انجمن زمینزمین  :500.000تهیه و تدوین موضوعی نقشه  -7
 شناسی پارس آرین زمین. مرکز پژوهشی زمین

 . است شناسی ایرانرئیس انجمن زمین بر عهده ایران که ریاست آنتشکیل کمیته ژئوتوریسم معدنی در خانه معدن   -8

 . استشناسی ایران رئیس انجمن زمین نیز  ایران که رئیس کمیتههمکاری با کمیته گوهرسنگ خانه معدن   -9

0-  گسترش و توسعه و   با هدفهای کشور  شناسان با اولویت دادن به نماینده دبیران زمین شناسی استانتشکیل خانه زمین
ط بسیار خوبی با  ارتبا  اینکشناسان هم  خانه زمین؛ یادآور می شود که  شناسان در امور آموزش و پژوهشهمگرایی زمین

 شناسی دارد. دبیران زمین

-    در  یان زن  و دانشجو    یشناس نیزم  زنان  نقش   انجمن زمین شناسی، با توجه به آمار قابل توجه و  زنان  تهیکم  لیتشک

بیشتر  یلیتکم  التیتحص  یهادوره توجه  زمینه  کردن  فراهم  و  فعال  آنان  رشیپذ  یبرا  ییاجرا  یهادستگاه،    یهاتیدر 

   ،ییو اجرا یعمران یهاو پروژه پژوهشی

2-   در بیست و پنجمین همایش ساالنه انجمن زمین شناسی ایران  نخستین بار  که    ن یفعال در علوم زم  زنان   از ویژه    تقدیر

 . انجام شد 40در سال 

2- های اجرایی و  ها ، سازماندانشگاههای برتر علوم زمین در  معرفی کتابو    تجلیل از پیشکسوتان و پژوهشگران برتر

 . خصوصی  بخش

-  روز  پیشنهاد   به  لوم پایه توسط انجمن زمین شناسی ایران  به عنوان روز ع  روز ابوریحان بیرونی  شهریور ، زاد

   انقالب فرهنگی تصویب شد.  شورای عالیدر با پیگیری ستاد علوم پایه نهایتا  پیشنهاداین ؛ ستاد جهانی علوم پایه

4-  از جمله پیشنهاد روز    همه جلسات آن و ارائه پیشنهادات متنوع،  همکاری با ستاد ملی جهانی علوم پایه و شرکت در

 (. ابوریحان بیرونی شهریور، زاد روز  )جهانی علوم پایه

5-    با کرسی  انعقاد نامه  پایه و نشست    ، یونسکو جهت همکاری مشترکعلوم زمین  تفاهم  با اولویت سال جهانی علوم 

 مخاطرات طبیعی در علوم زمین.  زمینه در   تخصصی 

6-  پژوهشی و اجرایی در    ، های آموزشیشناسی و چگونگی ارتباط با سازمانسخنرانی و نشست با عنوان جایگاه زمین

 ن استان تهران. و سازمان زمین شناسی کشور و نظام مهندسی معد زمین   علوممتخصصان گردهمایی 



7-  در    . این کلیپ های میدانی انجام شدهای زیبای ایران که با عملیات صحرایی و برداشتتهیه کلیپی از طبیعت و دیدنی

 . در دسترس استشناسی ایران من زمینسایت انج

8-    وبینار فرونشست  بابرگزاری  و  ریزگردها  به  ویژه  نگرش  با  است!  چگونه  زمین  »حال  تاریخ  عنوان  در  ها« 

04/02/40  .به مناسبت روز جهانی زمین 

9-    ایران شناسی  زمین  انجمن  و  همدان  بوعلی  دانشگاه  در  استانی  پایه  علوم  کارگروه  مخصوص  نشست  برگزاری 

(2/02/40 ) 

روی کشور در دانشگاه شاهرود در  همچنین همکاری در نشست تخصصی کا  -20 تیر ماه    6و    5نسارهای سرب و 

40  . 

شناسی ایران  برگزاری نشست تخصصی بانوان زمین شناسی و معدن با همکاری انجمن مهندسی معدن، انجمن زمین  -20

 . 05/0/40و سازمان نظام مهندسی معدن در تاریخ 

2-   با کمک انجمن زمین  برگزاری وبینار تخصصی صنعت و معدن و روز انجمن  ملی صنعت و معدن  ایران،  شناسی 

 . 40/04/ 07معندسی معدن و سازمان نظام مهندسی استان تهران در تاریخ 

 . استهای مهم کشور در علوم زمین انعقاد تفاهم نامه با فصلنامه علوم زمین که یکی از فصلنامه -22
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