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 گضاسؽ وخؼتيه وـؼت تخصصی صَکـی اػتبن گيالن

 مکبن ثشگضاسی4 تبالس حکمت داوـگبٌ گيالن

 2418ػبػت  7131دی مبٌ  71صمبن ثشگضاسی4 چُبسؿىجٍ 

 
ثب وفش اص مذیشان، اػضبی َيبت ػلمی، کبسؿىبػبن ي داوـجًیبن  08وخؼتيه وـؼت تخصصی صَکـی ثب حضًس حذيد 

َبی آیىذٌ ػبصمبن  َبی کـبيسصی اػتبن، تـشیح ثشوبمٍ اػتبن ي وقؾ آن دس سفغ ثحشانَذف ثيبن جبیگبٌ صَکـی دس 

جُبد کـبيسصی دس خصًف صَکـی ي تجبدل وظش ي ثٍ اؿتشاک گزاؿته تجشثيبت صَکـی اػتبن ثشگضاس ؿذ. دس ایه 

صی ي مؼئًليه وـؼت مُمبن يیظٌ جىبة آقبی مُىذع وظشپًس مؼبين مذیش کل امًس آة ي خبک يصاست جُبد کـبيس

ثشداسی اص ؿجکٍ آثيبسی ي صَکـی ػفيذسيد، جىبة آقبی  اػتبوی جىبة آقبی مُىذع چيتی مذیش ػبمل ؿشکت ثُشٌ

مُىذع صاسع مذیش آة ي خبک ػبصمبن جُبد کـبيسصی اػتبن، جىبة آقبی مُىذع مُشصاد ومبیىذٌ مذیش ػتبد ثحشان 

ػخىشاوی ثٍ ؿشح جذيل ریل ثًد.  5تىذ. ثشوبمٍ وـؼت ؿبمل ای حضًس داؿ اػتبن، مذیش فىی ؿشکت ػُبمی آة مىطقٍ

َبی صَکـی ي  ػبػت ثحث ي تجبدل وظش اوجبم ؿذ ي حبضشیه ػًاالت ي وگشاوی خًد اص پشيطٌ 2دس پبیبن ػخىشاوی حذيد 

َبی تخصصی  صیؼت محيطی سا مطشح ي مؼئًليه حبضش دس جلؼٍ پبػخگًیی ومًدوذ. َمچىيه دس طًل وـؼت ثشگٍ

َب  ثىذی وظشات، ايلًیت َبی پظيَـی ي اجشایی صَکـی دس اختيبس حبضشیه قشاس گشفت تب پغ اص جمغ جی ايلًیتوظش ػى

 مـخق ي دس اختيبس محققيه ي مؼئًليه اجشایی قشاس گيشد.
 سخنزاى بزنبهه سهبى

 خيز هقذم -سزود هلی جوهوری اسالهی ايزاى -تالوت آيبت قزآى هجيذ 9>0099-00

00:>-0099 
يک سبله  هعزفی کبرگزوه سهکطی و هحيط سيست و گشارش عولکزد

 کبرگزوه
 هسئول کبرگزوه سهکطی و هحيط سيست -دکتز هزين نوابيبى

 وضعيت هوجود و چطن انذاس سهکطی در استبى گيالى <:9-00>00
هذيز آة و خبک و اهور فنی و ههنذسی سبسهبى  -ههنذس احوذ سارع

 جهبد کطبورسی

 استبديبر گزوه ههنذسی آة دانطگبه گيالى -و دکتز نبدر پيزهزاديبى اهذاف سهکطی در اراضی ضبليشاری 9>9-00<00

 استبديبر گزوه ههنذسی آة دانطگبه گيالى -دکتز هزين نوابيبى  ههنذسی سهکطی در اراضی ضبليشاری و تجزبيبت هعيبرهب 9<9-00;90:

 پذيزايی 9;90:-<=90:

 هيبت علوی هوسسه تحقيقبت بزنج کطور -دکتز هحوذرضب يشدانی اراضی ضبليشاری در توسعه کطت دوم پس اس بزداضت بزنجنقص سه کطی  <=90:-099::

 سبسهبى هحيط سيست استبى گيالى -ههنذس صببزهعبش بزرسی اثز کود هصزفی بز هشارع و هنببع آة سطحی 099::-<:0::

:;0:>-::0:> 
پزوصه هبی سهکطی و ارائه پيطنهبد بزرسی هوانع هوجود در طزاحی و اجزای 

 راهبزدی جهت ارتقبء وضع هوجود سهکطی در استبى گيالى

پزسص و پبسخ بب حضور  -هطبرکت کبرضنبسبى حبضز در جلسه 

 هبی هزتبط سبسهبى
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َبی ثٍ ػمل آمذٌ ثؼذ اص وـؼت، حبضشیه وـؼت سا مثجت اسصیبثی ومًدٌ ي خًاػتبس تذايم وـؼت تخصصی  دس ثشسػی

صًف صَکـی ي مؼبیل صیؼت محيطی وبؿی اص آن ؿذوذ. َمچىيه پغ اص اػالم گضاسؽ آقبی مُىذع وظشپًس دس دس خ

َبی ثؼذی  يصاست جُبد کـبيسصی، طی تمبع تلفىی اص ػًی يصاست جُبد کـبيسصی اص ثىذٌ دسخًاػت ؿذ تب دس وـؼت

شثٍ ي اطالػبت دس خصًف صَکـی اساضی خبوٍ ويض دػًت ثٍ ػمل آیذ صیشا خًاَبن کؼت تج اص کبسؿىبػبن آن يصاست

 تًان ثٍ وکبت ریل اؿبسٌ ومًد4 ؿبليضاسی َؼتىذ. اص دیگش دػتبيسدَبی وـؼت می

دسخًاػت اص مذیش آة ي خبک ػبصمبن جُبد کـبيسصی جُت اضبفٍ ومًدن یک کبسؿىبع تخصصی صَکـی دس  -7

 چبست ػبصمبوی صیش مجمًػٍ آن مذیشیت

، مذیشیت آة ي خبک ػبصمبن جُبد کـبيسصی ي ػبصمبن محيط صیؼت دس اسصیبثی ػملکشد اتفبق وظش داوـگبٌ گيالن -2

 سي َبی مًجًد دس ػبل صساػی پيؾ کمی ي کيفی صَکؾ

ثشداسی اص ؿجکٍ آثيبسی ي صَکـی  )تحت مذیشیت ؿشکت ثُشٌ 2ي  7َبی دسجٍ  اسصیبثی اثش مذیشیت صَکؾ -1

 )تحت وظبست ػبصمبن جُبد کـبيسصی( َبی مضسػٍ ثش صَکؾػفيذسيد( 

 

 
 


