
 لعامت گردهمايي بيست و هفتم و 

شناسي و اكتشافات معدني زمين سازمان زمينهاي علومبرگزاري گردهمايي

 ،آوردهاي  گرانبهاي اينن سنازمان اسنتكه بدون شك يكي از دستكشور 

عمري بيش از يك ربع قرن را پشت سر گذاشته كه اين تنداوم ونود ينك 

هنا و سنه بنا گردهمناييمقايمقينا  و نظير نباشند در ركورد اگر بي

بدون تعارف به ندرت ديند  ينا شننيد  ظير است. نكم هاي ديگر همايش

گذشنته  01تنا  5از منرز ها بويژ  از نوع علمي آنهنا شد  كه همايش

توان اين ركورد را از افتخنارات سنازمان منظنور اشند بنابراين ميب

مسنالل بنا كمبودهنا و  در گذشته شايدنمود كه بسيار با ارزش است. 

هاي نخست آن كه مقارن با جنگ تحميلني بنود اين گردهمايي بويژ  سال

چيزهايي در همين سخن سردبير گفتنه بنوديم كنه از آن جملنه تعنداد 

و چاپ و تكثير مقاالت بود  است. وقتني مقاالت و امكانات اطالع رساني 

مقالنه  011هاي اوليه در مقابل با مقاله سال 01 -51به اعدادي چون 

، اهميت اينن تنداوم از مآورين گردهمايي نظري منصفانه بياندازي در

 شود.هاي مختلف به ووبي ديد  ميديدگا 

شناسي ايران و به پيروي از وظايف محوله، اينن با تأسيس انجمن زمين

اقندام مايي سناالنه هبه برگزاري گرد رأسا"انجمن نيز تا سال گذشته 

 اي برووردار بود. كه در جاي وود از اهميت ويژنمود مي

شناسني و مسنوولين زمينوقتي مسنوولين انتخنابي دور  جديند انجمنن 

شناسي و مسالل آن هاي الزم در مورد زمينسازمان در جلساتي به رايزني

هنا و برگنزاري همايشتنرين آنهنا يكي از مهمدر سطح كالن پرداوتند، 

هاي الزم بنه نتيجنه مطلنو  بررسنيبود كه پس از هاي ساالنه گردهمايي

 ها(واجد)مانند همايشبا موضوع هاي كاريكه پرهيز از موازيمنتهي شد 

به همين بهانه و با تعامل بسيار عالماننه گردهمنايي بيسنت و بود. 

ايران كنه بنه شناسي هفتم با همكاري و همياري سازمان و انجمن زمين

با نظنم و  اننات دو طنرفگيري از كلينه امكصورت همزمان و با بهر 

آن برگزار شد كه به طور والصه نتايج  انظباط واص و باال بودن كيفيت 

 :از آن به دست آمد  استزير 

 باال رفتن تعداد و كيفيت مقاالت -

 هاكاريهاي مضاعف دوبار جلوگيري از هزينه -

جلوگيري از چاپ تكراري مقاالتي كه بننا تييينر عننوان بننه هنر دو  -

 شد.ي داد  ميگردهماي

هاي الزم به منظور نينل بنه اهنداف مشنتر  ايجاد تعامل و هماهنگي -

 شناسيجامعه زمين

به كارگيري امكانات دو طرف براي برگنزاري هرچنه بهتنر همنايش و  -

.... 

به موارد باال، ما اين همكناري و تعامنل را بنه فنال نينك با توجه 

هنا پنيش رو ننه همكاريگيريم و آيند  روشني را با تقويت اينن گومي

مان شناسنيبينيم و رجاء واثق داريم كه مسالل و مشكالت جامعه زمينمي

هاي واحند تمنامي تصنميماذ خنها و همفكنري و اتفقط در سايه همكاري

بننه نتنايج  هاو دانشنگا هناي ذينربط اندركاران، جوامع، سازماندست

 مطلوبي وواهد رسيد.

 


