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سخي اٍل
کنگشه پبنضدهم محلی اػت ثشای اسئه
يبفت هبی ؾلمی خبکـنبػهب ااص رهش
هههبی پظشهـههی انشههبد ؿههذه دس مشاکههض
تحقیقبتی ش دانـگبههب ش انشبد سػهبه ش
پبيب نبم هبی دانـهشويی ثه كهوس
مقبال ؿفبهی ش يب پوػتشی .اين کنگشه
نیض می توانذ محلی ثبؿهذ ثهشای تشذيهذ
ديذاس متخللین خبک کـوس ش دشػتب
قههذيمی ش هههم کهػههی هههب ش هم نههین
مکبنی ثهشای دس میهب ازاؿهتن دهذهه
هبی خبک ثه ؾنهوا مهمتهشين موهفه
محیط صيؼت .اين شاقؿ می توانذ محلی
ثبؿذ ثهشای دس اختیهبس ازاؿهتن تششثه
هههبی ؿههبلی ثههب تششثهه هههب ثهه فههبسـ
اهتحلیه نؼجتب جذيذ .پیـهنهبدا دس
خلوف مـکه ش آينهذه ؿهبلی فهبسؼ
اهتحلههیه ش ....مههی تواننههذ دس نههین
محبفلی ثحث ش ثشسػی ؿود ش نتهبي آ
دس نـؼت ؾمومی کنگشه ثه اػتحاهبس
ؾمود سػبنذه ش ثشخی نکب اجشائهی آ
دس قطههؽ نبمهه پبيههبنی ثههشای ػیبػههت
ازاسا  ،ثشنبم سيهضا ش مششيهب کـهوس
انشبنههذه ؿههود .دس ايههن ساػههتب همگههی
ثبيؼتی همکهبسی ش همفکهشی کهشده تهب
ثشخی اص مؿاه مشثوط ث خبک کـوس
ث ثحث ش تجبدل نػش کـهیذه ؿهود .ههزا
منتػهش نػهشا ؾضيههضا ثهشای پیـههنهبد
موضوؾب ش همین روس مؿشفهی افهشادی
ک می تواننهذ دس ايهن مجب هث فؿبالنه
ؿشکت کننذه هؼتیم.
مويذ ش موفق ثبؿیذ.
دبير پبًزدّويي کٌگرُ علَم خبک ایراى

هحَرّبی کٌگرُ پبًزدّن

ؿمبسه 1خشداد

-

فیضيک ش ساثط آة خهبک ش
ایبه

محوسهبی کنگشه پبنضدهم ؾلود خهبک
ايشا ؿبمل موضوؾب صيش اػت:

-

انذيـ  ،فشهنه ،،قهوانین ش
اقتلههبد دس ثهههشهثههشداسی ش
فبغت اص منبثؽ خبک

فبغههت ش مههذيشپيت پبيههذاس
خبک

-

خبک ش تبییش اقلیم

-

آهودایهبی خبک ش آة

-

ثیوههههوطی ش ثیوتکنوههههوطی
خبک

-

-

 خههبک ،مخههبرشا صيؼههتمحیطی ،ػهیل ،فهشش نـؼهت
صمین ش سيضاشدهب

-

جبيگبه کودههبی ؿهیمیبيی،
صيؼتی ش آهی

فنبشسیهبی نهوين دسؾلهود
خبک

-

خبک ،خـکؼبهی ش ثههشهشسی
آة

ؿیمی ش بكلخیضی خهبک
ش تبزي ایبه
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-

پیذايؾ ش سده ثنذی خهبک،
اسصيبثی ش آمبيؾ اساضی

ث كوس خهقبن ش ثب ديذابهی نهو دس
ساػههتبی تلفیههق هنههش ش ؾلههم ثشاههضاس

کٌگرُ علَم خبک ایراى

توذیااذ هْلااا ارساابل
هقبالت
مهلت اسػبل مقبال پبنضدهمین
کنگشه ؾلود خبک تهب پبيهب سشص
ػ ؿنج ػی اد خشدادمبه ػبل
جهههبسی ا 30/3/1396تمذيهههذ
ؿذ.

ساابخربر ساابیهبًی
کٌگرُ
پبنضدهمین کنگهشه ؾلهود
خههبک دس تههبسي  6تههب 8
ؿهشيوسمبه ػبل جبسی ث
میضثبنی دانـگبه كهنؿتی
اكههفهب ثشاههضاس خواهههذ
ؿذ.

ّزیٌِ ثبا ًبم

دبير کٌگرُ

دبير علوی

دکتش ؼین ؿشيؿتمذاسی
دبير اجرایی

نمبيذ .ث منػهوس دػتشػهی آػهب ش
ػهوهت پیؾ ثشد اههذا ايهن ثخهؾ
ػبيت مشضايی ثب ادسع صيش مؿشفی می
اشدد :

دکتشمحمذ ؿبيب نظاد

www.artsoilcong15.ir

هسئَالى اهاَر بايي الولا ٍ دبيرخبًاِ

اص تمبد ؾهقمنذا ش هنشمنذا دؾو
می ؿهود آاهبس هنهشی خهود اص جمله
ؿهؿش ،مههتن ادثهی ،کلیههم ،انیمیـههن،
ؾکغ ،کبسيکبتوس ش هشنوؼ ااش ديگهش سا
ث آدسع صيش اسػبل نمبينذ:

کٌگرُ

خبنم هب دکتش خلیلی ش دکتش ؼینی

ًگرشی ًَ در داًش ٍ ٌّر
پبنضدهمین کنگشه ؾلود خبک ايشا دس
نػش داسد ث منػهوس مشدمهی ػهبصی ش
ايشبد ثؼتشهبی اشهی ثشای ثهبال ثهشد
ػطح اابهی ؾمود اص خهبک ش جبيگهبه
اسصؿمنذ آ دس صنذای ثـش ،ثخـی سا

هم نههین ايههذه هههبی ثشتههش جههوايض
اسصنذه ای اهذا خواهذ ؿذ.
کويرِ ٌّری فرٌّگی پبًزدّويي

مذيشيت ش ثهشه
ثههشداسی پبيههذاس
اص منههبثؽ آة ش
خهههههههبک دس
وضه صاينههذه
سشد

دکتههش محمههذؾلی ههب
ؾجبػی

ؿمبسه 1خشداد

artsoilcongress@gmail. com

ثذيهی اػت ک آابس ثب فهع امبنهت
ث ه نههبد فههشد منتـههش خواهههذ ؿههذ.
هم نهههین ثههه پهههبع همکهههبسی
هنشمنذا ؾضيض دس اين مهم ،ث ااهبس
ثشاضيههذه ،دس هههش ؿههبخ هنههشی ش

2

هضين اجت نبد ؿشکت کننذاب
دس کنگشه ث ؿش صيش اػت:
هیههش دانـههشو ثههب يههک مقبههه :
ؾبدی2000000:سيبل
اؾابی انشمن1600000 :سيبل
دانـشو ثب يک مقبه :
ؾبدی1300000 :سيبل
اؾابی انشمن1000000 :سيبل
ثشای مقبهه دشد ثه هضينه ههبی
مزکوس  %50ش ثشای هش مقبه ثیؾ
اص ا  %30اضبف میاشدد.
همشاهب 1500000 :سيبل
تجلشه:
 .1ؿشکت دس کنگشه ثذش اسائ مقبهه
نیض امکب پزيش اػت.
 .2امکب اسػبل مقبه پوػتشی ثهذش
اوس تهیه کننهذه شجهود داسد.
ااهجته اههواهی اههوس دس کنگههشه
اسائ نمیاشدد .
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کبرگبُ ّبی آهَیشی
دس پههبنضدهمین کنگههشه ؾلههود خههبک
دانـگبه كنؿتی اكفهب کبسابه ههبيی
نیض ثهشای اػهتفبده ؿهشکت کننهذاب
پیؾ ثینی ؿذه ک ث ؿش صيش اػت:
 1کبسابه مهذل ػهبصی دس فشػهبيؾ
آثی خبک
مذسع :دکتش ؼین اػذی
 2آؿنبيی ثب فشآينهذ اجهت ش کنتهشل
کیفی مواد کودی
مذسع :مشکهض تحقیقهب کـهبشسصی ش
منبثؽ رجیؿی اػتب تهشا
 3توهیذ ثؼتش کبؿت اص پؼهمبنذهبی
کـبشسصی
مذسع :دکتش ؼین ؿشيؿتمذاسی
 4مذل ػبصی شکت آة ش امهه دس
خهههبک ثهههب اػهههتفبده اص نهههشد افهههضاس
HYDRUS

مههذسع :آقههبی دکتههش محمههذ سضههب
ملذقی
 5تشههبسی ػههبصی فنههبشسی هههبی
دانـگبهی
مذسع :مهنذع پبيب امینی
 6تکنیک هبی ػنشؾ اص نضديهک دس
نقـههه ثهههشداسی خهههبک ش اسصيهههبثی
خلوكیب خبک اریف ػنشی Vis-
 ،NIRساداس نفوری صمین GPR
مذسع نـؼت اشل :خبنم دکتش فبرم
خیبمیم
مذسع نـؼت دشد :خبنم دکتش فشيهذه
ؾجبع صاده

 7توهیذ محلول ػبهم دس الخبن
مذسع :دکتش ثبثک خیبمجبؿی
 8اػتفبده اص فنهبشسی هؼهت ای دس
بكلخیضی ش ثیوهوطی خبک
مذسع :خبنم مهنذع سايح میشخبنی
ش مهنذع تیموسی
ارهؾب تکمیلی سا دس ؿهمبسه ثؿهذی
ثخوانیذ.

شاازاسی تؿذادی هشف
پبنضدهمین کنگشه ؾلود خبک دس نػهش
داسد تؿهههذادی هشفههه ثهههشای اسائههه
محلههوال ش توهی هذا ؿههشکت هههب اص
جمله ه شػهههبيل ش مهههواد ؿه هیمیبيی
آصمبيـگبهی ،آفت کؾ،کود ش ػهمود،
اههل هههبی آپبستمههبنی ش صينت هی ،نههشد
افضاسهبی تخللی ش تمبمی محلوال
شاثؼت سا دس تبسي  6تب  8ؿهشيوس مهبه
ػبل جبسی دس اختیبس متقبضهیب قهشاس
دهذ .اص آنشبيی ک ثبصديهذ کننهذاب
اي هن هشف ه هههب اؿههخبف متخلههق ش
شفهه ای دس ايههن صمینهه هؼههتنذ
ثنبثشاين فشكتی اػتثنبيی ثهشای اسايه
محلوال ؿشکت هب ايشبد ؿذه اػت.
هههزا دؾههو میـههود ک ه دس كههوس
تمبيههل ثهههشای همهههبهنگی ش کؼهههت
ارهؾب ثیـهتش سصشمه ش مـخلهب
دقیق ؿشکت سا ث ايمیل صيهش اسػهبل
فشمبيیذ.
Marzieh_tavanaei@of.iut.a
c.ir
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تبریخ ّبی هْن کٌگرُ:
آخشين مهلت اسػبل مقبه ：
31خشداد 96
اؾهد نتبي داشسی：
 15تیش 96
آخشين مهلت اجت نبد نهبيی：
 15مشداد 96
ؿششؼ ثشاضاسی کنفشانغ：
 6تب  8ؿهشيوس 96

راُّبی ارتببط بب کٌگرُ:
ليٌک گرٍُ تلگراهی
http://t.me/joinchat/AAAAAD
LIHHOeZhlmzMA908

سبیا ٌّری کٌگرُ
http://www.artsoilcong

سبیا کٌگرُ
http://soilcong15.iut.ac.ir
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داًشااگبُ عااٌاری اع ا ْبى
چْ سبلِ هی شَد.
پبنضدهمین کنگشه ؾلهود خهبک ايهشا
امؼبل دس دانـگبهی ثشاضاس مهی ؿهود
ک اص نػش شجه ؾلمی دس ػطح ثؼیبس
ثباليی قشاس داسد.
يکههی اص دش دانـههگبه ثههضسد دشهتههی
اػههتب اكههفهب  ،ثههب  2300هکتههبس
مؼب ت ،ثضسدتشين دانـگبه کـهوس اص
هحبظ شػؿت اػهت .ايهن دانـهگبه دس
محذشده ی ؿهشػتب خمینی ؿههش ش
دس  5کیلههومتشی ؿهههش اكههفهب قههشاس
اشفت اػت.
دس ػبل  1356سػهمب ؿهششؼ ثه کهبس
کشد ث همین دهیل امؼبل ،دس آػهتبن
هل ػبهگی دانـگبه قشاس داسيم.

اكهفهب دس فهشػههت يکلهذ دانـههگبه
ممتبص قبسه آػیب قهشاس اشفهت .دس ايهن
اضاسؽ دانـگبه كنؿتی اكفهب پهغ
اص دانـههگبه كههنؿتی ؿههشيف ،ثشتههشين
دانـگبه كنؿتی کـوس اػهت .افتنهی
اػت تؿذاد مقبال  ISIمنتـهش ؿهذه
اص محققهههب شپظشهـهههگشا دانـهههگبه
كنؿتی اكفهب دس ػهبل  2011ثشاثهش
 827مقبه ه شاص اثتههذای ػههبل جههبسی
میهدی تب مبه نهوامجش نیهض  596مقبهه
می ثبؿذ .هم نین ثشاػبع ستج ثنذی
ثین اهمللی ػبی شپطنهضا scivisonدس
ػبل  ،2016دانـگبه كنؿتی اكهفهب
دس ثُؿذ پظشهؾ ،فنبشسی ش نهوآشسی دس
كذس فهشػت  9دانـهگبه ثشتهش کـهوس
قشاس اشفت.
اکنو اين دانـگبه افتخبس داسد ک دس

داًشگبُ عٌاری اعا ْبى دس ػهبل
 2012اص رش پبيگبه اػهتنبدی ؾلهود
جههههب اػههههد ) ،(ISCثهه ؾنهههوا
هبسمین دانـگبه دس میضا توهیذِ ؾلمپ
کـوس ،ری ػ دهه ازؿهت مؿشفهی
ؿهههذه اػهههت .دس اهههضاسؽ پبيگهههبه
اػتنبدی ،ISCػهم دانـهگبه كهنؿتی
اكههفهب ث ه ؾنههوا ثشتههشين دانـههگبه
كههنؿتی کـههوس دس توهیههذ ؾلههم ،پههغ
اص دانـگبه تهشا جبيگبه دشد دس میب
مشاکههض آمههوصؽ ؾههبهی شصسا ؾلههود،
تحقیقب شفنبشسی سا ثه دػهت آشسده
اػت.
دس آشسيههههههل  2013مههههههیهدی دس
جذيذتشين ستج ثنذی مؤػؼ تبيمض ث
ؾنهههههوا يکهههههی اص مؿتجشتهههههشين
مشاکض ستج ثنذی دانـگبهههبی جههب ،
ثشای نخؼهتین ثهبس دانـهگبه كهنؿتی

آينذه ای نضديهک میضثهب پهبنضدهمین
کنگشه ؾلود خبک ايشا اػت.
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گبٌّبهِ خبری پبًزدّويي کٌگارُ
علَم خبک ایراى
نـبنی :اكهفهب  -دانـهگبه كهنؿتی اكهفهب -
دثیشخبن کنگشه
تلفن دثیشخبن 031 33913349:
مذيشمؼئول :دکتش محمذؾلی ب ؾجبػی
ػشدثیش :ػهیه اثشاهیمی

