پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
 6الی  8شهریور 1396
دانشگاه صنعتی اصفهان

برنامه کلی زمانبندی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
برنامه دوشنبه  6شهریور
مکان

سالن شیخ بهائی

عنوان برنامه

زمان

افتتاحیه

10/30 -8/30

استراحت و پذیرایی

11 -10/30

نشست عمومی

12/30 -11

اهمیت مدیریت خاک (کودها و تغذیه گیاه) در سالمت جامعه
نماز و نهار

سالن شیخ بهائی

نشست عمومی

14 -12/30
16 -14

اشتغال دانش آموختگان رشته علوم خاک ،موانع و راه کارها
استراحت و پذیرایی

16/30 -16

نشست عمومی

18/30 -16/30

مدیریت خاک ،بحران آب ،کشاورزی پایدار
بازدید از مکانهای دیدنی شهر اصفهان (میدان نقش جهان)

20/30 -18/30

ضیافت شام

22/00 -20/30
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برنامه کلی زمانبندی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
برنامه سه شنبه  7شهریور
مکان

مجموعه تاالرهای مفاخر

عنوان برنامه

زمان

سخنرانی کلیدی نشست های تخصصی

8/30 -8/00

مقاله شفاهی

8/45 -8/30

مقاله شفاهی

9/00 -8/45

مقاله شفاهی

9/15 -9/00

مقاله شفاهی

9/30 -9/15

بحث و تبادل نظرپیرامون نشست تخصصی

10/00 -9/30

پذیرایی و بازدید مقاالت پوستری

10/45 -10/00

سالن شیخ بهائی

نشست عمومی
بحران ریزگردها ،علل و راه کارها

نماز و نهار

مجموعه تاالرهای مفاخر

نشست عمومی
(مبانی برنامه ریزی ،اجرا و پایش الگوی
کشت)
برگزار کننده :مرکز تحقیقات و آموزش
کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

12/45 -10/45

14 -12/45
کارگاههای آموزشی:
مدلسازی در فرسایش آبی
آشنایی با فرایند ثبت و کنترل کیفی مواد کودی

16/30 -14

تکنیک های سنجش از نزدیک خاک

سالن شیخ بهائی

پذیرایی و بازدید مقاالت پوستری

17/30 -16/30

سخنرانی دکتر اسفندیار پور (تاریخچه برگزاری کنگره علوم خاک ایران)

18/00 -17/30

برگزاری مجمع عمومی و انتخابات اعضای هیئت مدیره انجمن علوم خاک ایران

19/30 -18/00

شام

سالن شهید فتوحی

برنامه فرهنگی هنری

21/30 -20/30

21/30
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برنامه کلی زمانبندی پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
برنامه چهارشنبه  8شهریور
مکان

مجموعه تاالرهای مفاخر

عنوان برنامه

زمان

سخنرانی کلیدی نشست تخصصی

8/30 -8/00

مقاله شفاهی

8/45 -8/30

مقاله شفاهی

9/00 -8/45

مقاله شفاهی

9/15 -9/00

مقاله شفاهی

9/30 -9/15

بحث و تبادل نظرپیرامون نشست تخصصی

9/45 -9/30

پذیرایی و بازدید مقاالت پوستری

10/45 -9/45

سخنرانی کلیدی نشست تخصصی

11/15 -10/45

مقاله شفاهی

11/30 -11/15

مقاله شفاهی

11/45 -11/30

مقاله شفاهی

12/00 -11/45

مقاله شفاهی

12/15 -12/00

بحث و تبادل نظرپیرامون نشست تخصصی

12/30 -12/15
13/30 -12/30

نماز و نهار

مجموعه تاالرهای مفاخر

بازدید های علمی

کارگاههای آموزشی

بازدید از ترانشه چند نگاره در پالئوپالیای

کارگاههای مدل سازی حرکت آب و امالح

سگزی

سرفصل های تجاری سازی فناوری های دانشگاهی

بازدید از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

استفاده از فناوری هسته ای در حاصل خیزی و

بازدید از گلخانه محصول ویژه

بیولوژی خاک

16/00 -13/30

سالن شیخ بهائی

پذیرایی و بازدید مقاالت پوستری

16/30 -16/00

مراسم اختتامیه

18/30 -16/30

شام

22 -20/30
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اطالعیه
از کلیه شرکت کنندگان محترم پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران خواهشمند است متن اطالعیه ذیل را با دقت مطالعه نمایند:
 -1زمان پذیرش کنگره از ساعت  7صبح روز دوشنبه  6شهریور  1396آغاز می گ ردد .الزم به ذکر است که جهت رفاه حال شرکت
کنندگان گرامی ،بخش پذیرش در طی کلیه ساعات برگزاری کنگره فعال می باشد.
 -2کلیه شرکت کنندگان محترمی که روز یکشنبه  5شهریور در محل کنگره حضور می یابند از ساعت  5الی  7بعدازظهر یکشنبه
پذیرش می شوند.
 -3مجموعه سالن ها ی مفاخر و شیخ بهائی از پذیرش هرگونه فلش مموری و لپ تاپ جهت ارائه شفاهی و سخنرانی کلیدی معذور است
خواهشمند است فایل پاورپینت سخنرانی خود را حداکثر تا  2شهریور به ایمیل کنگره ارسال فرمائید.
 -4ا ز کلیه متقاضیان شرکت در کارگاه های مدلسازی در فرسایش آبی و کارگاه مدلسازی حرکت آب و امالح خواهشمند است لپ تاپ و
فلش مموری به همراه داشته باشند.
 -5به منظور رع ایت نظم و برگزاری هر چه بهتر نشست های تخصصی از کلیه سخنرانان کلیدی محترم و شرکت کنندگانی که ارائه
مقاالت آن ها به صورت شفاهی پذیرفته شده است تقاضا می شود ،رأس ساعت در محل برگزاری سخنرانی خود حضور یابند.
 -6شرکت کنندگان محترمی که پوستر آن ها توسط شخص دیگری ارائه می شود در هنگام تحویل پوستر و پکیج اهدایی کنگره کارت
شناسایی معتبر و یا کپی آن ،از فردی که پوستر به نام او ثبت شده است بهمراه داشته باشند.
 -7از کلیه شرکت کنندگان محترمی که مقاله آن ها به صورت پوستری پذیرش شده است خواهشمند است پوستر خود را هنگام
پذیرش تحویل گرفته و طبق جدول زمانبندی ارائه نمایند .کنگره هیچ گونه مسئولیتی در قبال نصب و ارائه پوستر شرکت کنندگان
ندارد .ب دیهی است گواهی ارائه مقاالت پوستری تنها به شرکت کنندگانی که پوستر آن ها در محل ویژه نصب و توسط داوران داوری
گردد تعلق خواهد گرفت.
 -8ک لیه شرکت کنندگان محترمی که زمان ارائه مقاله پوستری آن ها صبح می باشد از ساعت  8صبح تا  30دقیقه قبل از زمان ارائه و
داوری پوستر مجاز به نصب پوستر در محل های پیش بینی شده می باشند .الزم به ذکر است که در هنگام داوری پوسترها حضور شما یا
نماینده شما در کنار پوستر الزامی می باشد و پس از انجام داوری مسئولیت برداشتن از محل نصب بر عهده خود شرکت کنندگان می-
باشد و کنگره مسئولیتی در قبال نصب و برداشتن پوسترها ندارد.
 -9ب ه طور مشابه ،شرکت کنندگانی که ارائه پوستر آن ها عصر می باشد از ساعت  2بعدازظهر تا  30دقیقه قبل از زمان ارائه و داوری
پوستر مجاز به نصب پوستر در محل های پیش بینی شده می باشند.

با سپاس از توجه و همکاری شما

