
 ”برگزار شد 4141اولین همایش فرصتها، چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق “

دانشکده های مختلف و توافق ایجاد شده بین های انجام شده توسط ارگانها و پیگیریبا هماهنگی 

اولین همایش فرصتها، چالشها و توسعه شهرستان "همایشی تحت عنوان فرمانداری شهرستان گلوگاه  جغرافیا و

فراهم آوردن فضایی مناسب برای بحث و تبادل نظر و انتقال تجربیات میان در راستای  "4141گلوگاه در افق 

ز تحقیقات تیرتاش شهرستان کدر مر 4931شهریورماه  72در تاریخ های جدید عالقه مندان و اطالع از یافته

 در زیر مروری بر آنچه از ابتدا گذشت خواهیم داشت.وگاه برگزار گردید. گل

تفاهم نامه ای بین فرمانداری گلوگاه و دانشکده جغرافیا مبنی بر برگزاری همایش و  4932ابتدا در دی ماه سال 

نامه مقرر شد که عقد گردید. در این تفاهم مناهدای یک قطعه زمین برای ایجاد پایگاه تحقیقاتی دانشگاه تهران، 

 برگزاری همایش توسط موسسه جغرافیا دانشگاه تهران انجام شود.

شورای سیاست گذاری همایش متشکل از اعضاء هیئت علمی دانشگاه تهران و اندیشمندان و مدیران  سپس

گلوگاه تشکیل گردید و در این شورا مواردی چون عنوان همایش، محورهای همایش و محل شهرستان اجرایی 

 برگزاری همایش تعیین شدند. محورهایی که برای این همایش در نظر گرفته شدند بدین شرح می باشند:

 برنامه ریزی و مدیریت شهری و روستایی .4

 منابع طبیعی، محیط زیست و کشاورزی .7

 فن آوری اطالعات و ارتباطات .9

 صنعت، معدن و تجارت .1

 توسعه گردشگری .5

 تاریخ، هنر و باستان شناسی .6

 ت و نقش آن در توسعه منطقهصنعت دخانیا .2

 منابع مالی پایدار، اشتغال زایی و کارآفرینی .1

 تغییرات اقلیمی و نوسانات سطح دریای خزر .3

 آموزش و پرورش و توسعه پایدار فرهنگی و اجتماعی .41

 صنعت طیور و نقش آن در پیشرفت منطقه .44

 شد. و محل برگزاری همایش نیز سالن همایش مرگز تحقیقات تیرتاش در نظر گرفته



در گام بعد وبسایت همایش توسط عوامل اجرایی مستقر در دانشگاه تهران ایجاد و مطالب و خبرها در آن 

شدن همایش در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم پیگیری و به  ISCبارگزاری گردید و در همین حین مساله 

 نتیجه رسید.

 91یک از محورهای همایش آغاز گشت و این فرآیند تا دریافت مقاالت با توجه به هر  4931 اواخر اردیبهشتاز 

عدد مقاله توسط سامانه همایش 477همچنان ادامه داشت، که در این بازه زمانی مجموعا تعداد  4931مرداد ماه 

مقاله نیز رد گردید که غالبا مقاالتی بودند که ارتباطی با  71مقاله پذیرفته و  417دریافت گردید که از این بین 

 رهای مورد بحث نداشتند.محو

 تحت عناوین زیر برگزار گردید: سه کارگاه آموزشیدر حین دریافت مقاالت 

 سخنران محل برگزاری تاریخ و زمان برگزاری عنوان کارگاه

مدیریت بحران ویژه دهیاران 

 شهرستان گلوگاه
4931-39-93 31:33-44:33 

اری شهرستان گلوگاه، فرماند

 گلوگاه
 بدریدکتر سید علی 

 

خالقیت در مدیریت محلی 

 شهرستان گلوگاه
4931-39-93 41:33-40:33 

اری شهرستان گلوگاه، فرماند

 گلوگاه
 دکتر سیدعلی بدری

 

شهرسازی و مدیریت بحران 

شهری با محوریت 

 حکمروایی خوب شهری

4931-31-30 40:33-41:33 

 

شهرستان گلوگاه، سالن 

 همایش خانه معلم
 حاتمی نژاددکتر حسین 

 

 

انجام گردید و  4931شهریور ماه  45بعد از پایان پذیرش مقاالت در سایت همایش، داوری مقاالت تا تاریخ 

 مقاالت به شرح زیر پذیرش گردیدند:

 مقاله 12مقاالت پذیرفته شده جهت ارائه شفاهی:  -

 مقاله 55مقاالت پذیرفته شده جهت ارائه پوستری:  -

دقیقه صبح مراسم افتتاحیه همایش با قرائت قرآن کریم  1:91از ساعت  4931شهریور ماه  72و نهایتا در تاریخ 

و مقاالت پوستری در محل تعیین شده نصب گردیده و ارائه و سخنرانی مسئولین برگزاری همایش آغاز گردید 

 مقاالت شفاهی آغاز گردید. 



محورهای همایش با موفقیت برگزار گردید. استقبال از پنل های  پنل تخصصی در راستای 41در این همایش 

 ها تعداد زیادی صندلی اضافه گردید.همایش بقدری زیاد بود که در برخی پنل

 نیز به شرح زیر برگزار گردید: دو کارگاه آموزشیدر حین ارائه مقاالت شفاهی 

 سخنران محل برگزاری تاریخ و زمان برگزاری عنوان کارگاه

کارگاه آموزشی کاربردهای 

GIS در مدیریت شهری 

4931-30-72 ،44:33 – 

49:33 

رفاهی  -مرکز آموزشی

 فرهنگیان گلوگاه
 دکتر محمد رضا جلوخانی

 

 -رصد و پایش شهری

 ایمنطقه

4931-30-72 ،41:93 – 

40:93 

رفاهی  -مرکز آموزشی

 فرهنگیان گلوگاه

دکتر حسنعلی فرجی 

 سبکبار

 
 

شهریور ماه برگزار  72شهریور ماه تا تاریخ 76نمایشگاه توانمندی های شهرستان گلوگاه نیز از تاریخ همچنین 

 گردید.

بعد از قرائت قطعنامه همایش و اهداء لوح تقدیر به مقاالت برتر روز  4931شهریور  72چهارشنبه در انتهای روز 

 نخست همایش به اتمام رسید.

کارگاه  4141ولین همایش فرصتها، چالش ها و توسعه شهرستان گلوگاه در افق و به عنوان آخرین برنامه از ا

شهریور ماه  71میدانی همایش به منطقه هزار جریب )نیاال ، آغوز دره، توسکا چشمه و ...( در تاریخ پنجشنبه 

 برگزار گردید. 4931

 


