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ایران کنفرانس

  

دومین کنفرانس ملی مریوان شناسی برگزار خواهد شد

  

هرمنطقه ی جغرافیایی دارای ویژگیها و موقعیت خاصی است که آن را از دیگر مناطق و نواحی متمایز میسازد.
اصولاً موقعیت جغرافیایی هرمنطقه بهطور مستقیم و غیرمستقیم ابعاد مختلف طبیعی و انسانی آن منطقه را متأثر میکند.

شهرستان مریوان به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی، شرایط اقلیمی، پوشش گیاهی و قرارگرفتن دریاچه زیبای زریبار در
محدودهی آن و همچنین ویژگیهای خاص انسانی، دارای ظرفیتهای منحصر به فردی نسبت به سایر شهرستانهای

استان کردستان می باشد. بر همین اساس و  در راستای شناخت و تبیین علمی این ویژگیها و ارائه ی  راهکارهای عملی،
انجمن فرهنگی - ادبی مریوان با همکاری اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان، دانشگاه کردستان و دیگر

 برگزار خواهد کرد. لذا از را در6و7 اردیبهشت 1402"دومین کنفرانس مریوان شناسیانجمنهای شهرستان مریوان، "
پژوهشگران، اساتید دانشگاه و نویسندگان ژرف اندیش دعوت میشود مقالات و آثار پژوهشی خود را با توجه به محورهای

زیر، در زمان تعیین شده جهت ارائه به دبیرخانه ی کنفرانس ارسال نمایند.

  

  

محورهای همایش:

  

  

الف) محیط زیست

  

١- پدیده ی تغییرکاربری، تخریب و آتش سوزی جنگلها و مراتع

  

٢- محیط زیست و وظایف نهادهای اجرایی
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٣- محیط زیست و جامعه مدنی

  

٤- محیط زیست و رسانه

  

٥- محیط زیست و مردم

  

6- محیط زیست و آموزههای دینی

  

٦- تغییرات اقلیمی و آیندهی جنگلهای زاگرس (مریوان)

  

٧- بحران محیط زیست و ضعف قوانین بازدارنده

  

٨- محیط زیست و نقش نهادهای نظارتی و قضایی

  

٩- سدسازی و اثرات مخرب زیست محیطی درسطح منطقه

  

10- محیط زیست و تنوع گیاهی و جانوری در سطح شهرستان مریوان

  

  

ب) زریبار

  

١- زریبار و موازی کاری مدیریتی
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٢- اکوسیستم زریبار

  

٣- زریبار و تنوع زیستی

  

٤- زریبار و الگوهای کشت و زرع محدودهی پیرامونی

  

٥- زریبار و الگوی بهرهبرداری از  منابع آب

  

٦- آلودگی زریبار

  

٧- راهکارهای مدیریتی و احیای اکولوژیکی زریبار

  

٨- اثرات تغییر اقلیم بر دریاچه زریبار و جریان آبهای سطحی

  

  

ج ) اقتصاد

  

1-      ظرفیتهای توسعه ی اقتصادی شهرستان مریوان

  

2-      منطقه ی آزاد تجاری، فرصتها و تهدیدها

  

 3 / 5



دومین کنفرانس ملی مریوان شناسی برگزار خواهد شد

نوشته شده توسط مدير كل
چهارشنبه ، 19 مرداد 1401 ، 15:00 - آخرین بروزرسانی چهارشنبه ، 19 مرداد 1401 ، 15:08

3-      موقعیت مرزی و اثرات اقتصادی آن در سطح شهرستان مریوان

  

4-      بنیانهای زیستی (منابع آب و خاک) و نقش آن در سرمایه گذاری در بخش اقتصاد کشاورزی

  

5-      ظرفیتهای اقتصادی همجواری شهرستان مریوان با اقلیم کردستان

  

6-      اقتصادگردشگری تهدیدها و فرصت ها

  

  

 نویسندگان و پژوهشگران معزز در انتخاب هرگونه موضوعي ديگر، به شرطی که با محورهای کنفرانس همخوانی داشته*
 آزاد هستید. ،باشد

  

  

:نحوه تنظیم و ارسال مقالات

  

    
مقاله به صورت تایپ شده با فونت zar B سایز 12یا فونت Uinikurd  14، در قطع4A، به صورت یکرو و به همراه  -    

  فایل کامپیوتری آن تحت نرم افزار (word )  به آدرس دبیرخانهی همایش ارسال گردد.
  پژوهش یا مقاله ارسالی از 12 صفحه بیشتر نباشد و یا زمان ارائه ی آن بیش از 20 دقیقه به طول نینجامد.  -    
  چکیدهی مقاله حداکثر در 300 کلمه تا تاریخ 30/6/1401 به یکی از نشانیهای دبیرخانه ارسال گردد.  -    
  پژوهش یا مقالات به دو زبان فارسی و کوردی پذیرفته میشود.  -    
مشخصات نویسندة مقاله شامل: نام و نام خانوادگی، محل کار، میزان تحصیلات، آدرس دقیق پستی، تلفن  -    

  تماس(ثابت و همراه) و آدرس پست الکترونیکی در برگهی جداگانه همراه مقاله ارسال گردد.
  آخرین مهلت جهت ارسال پژوهش و مقاله به دبیرخانه کنفرانس 30/9/1401 میباشد.  -    
  مقالات رسیده به دبیرخانه به هیچ وجه مسترد نخواهد شد.  -    
  مقالات ارسالی قبلاً در هیچ همایش و نشریهای ارائه نشده باشد.  -    
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نشانی دبیرخانه همایش:

  

کردستان- مریوان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر انجمن فرهنگی ادبی مریوان (دبیرخانهی دائمی کنفرانس
مریوان شناسی)

  

تلفن: 09181769637 –  08734594567- 08734602847

  

https://t.me/meriwan_edebiنشانی تلگرامی انجمن فرهنگی- ادبی مریوان 

  

edebi.encumen/com.instagram.www//:https : نشانی اینستاگرام انجمن فرهنگی- ادبی مریوان

  

anjomanadabi95@gmail.comپست الکترونیکی  : 
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