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اخبار کوتاه هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
 همایش در روز های  18 – 17و  19اردیبهشت ماه سال  1397برگزار می شود.
 روز  17اردیبهشت زمار برگزاری کارگاه های تخصصی همایش است.
 روز  18اردیبهشت با حضور مقامات کشوری ،اساتید ،محققین ،کارشناسان و دانشجویان افتتاحیه
همایش می باشد.
 در بعد از ظهر روز هجدهم و روز  19اردیبهشت مقاالت در پانل های تخصصی مختلف برگزار می شود.
 در روز بیستم بازدید علمی از مراتع استان البرز انجام می شود.

 فراخوان همایش اولین بار در روز  13آبان  1396منتشر شد .زمان ارسال مقاالت کامل از
تاریخ  15آبان تا  30دی  1396تعیین گردید .داوری مقاالت از تاریخ اول بهمن تا پایان بهمن
 96بوده است .تاریخ اول اسفند  96تا بیستم اسفند زمان ارائه نتایج و آغاز ثبت نام در همایش
بوده است.
 در مجموع  283مقاله برای همایش ارسال شده است که از این تعداد  236مقاله پذیرفته شده و 47
مقاله براساس نظر داوران و دالیلی همجون نقص در ارسال و بارگذاری آن مردود شده است .از مقاالت
پذیرفته شده  235مقاله در مجموعه چکیده مقاالت چاپ شده است.
 توزیع مقاالت براساس محورهای اصلی همایش عبارت بوده است از  :محور پایش  59مقاله ،محور
اصالح  50مقاله ،محور مدیریت و اکولوژی  87مقاله ،محور اقتصادی اجتماعی  10مقاله ،محور خدمات و
کارکردها  12مقاله و محور تخریب مراتع  17مقاله
 37 مقاله به صورت شفاهی و  199مقاله به صورت پوستر ارائه خواهد شد.
 همچنین میزگردهای علمی در همایش پیش بینی شده است.
 در غروب روز اول همایش (هجدهم) مجمع عمومی انجمن مرتعداری ایران برگزار می شود.
 در این همایش حضور مهمانان خارجی و حضور پر رنگ بهره برداران از نقاط مهم و قوت است.

 کمیته علمی همایش متشکل از  38نفر از اساتید دانشگاهی ،محققین موسسه تحقیقات و
مراکز تحقیقاتی و کارشناسان پیشکسوت و شاغل بخش اجرا بوده است .دبیر علمی همایش آقای
دکتر علیرضا افتخاری عضو هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع بوده اند.
 کمیته اجرایی همایش با  26عضو متشکل از مدیران و کارشناسان سازمان جنگلها ،مراتع و
ابخیزداری و اعضاء هیأت علمی موسسه تحقیقات و اساتید و دانشجویان دانشگاه بوده است.
 داوران مقاالت همایش هفتم  40نفر بوده اند که از دانشگاه های مختلف و مراکز تحقیقاتی و
کارشناسان بخش اجرا با همایش در داوری مقاالت همکاری نموده اند.

