بسمه تعالی

تاریخچه انجمن علوم خاک ایران
انجمن علوم خاک ایران ،1از جمله انجمنهای علمی گروه تخصصی کشااوززی اتاک کاه سز تاا  1131باا
شمازه  1111سز اسازه ثبک شرککها ثبک شد و پروانه تأتیس انجمن سز تازیخ  1131/11/1سزیافک گرسید.
اهم فعالیکهای انجمن سز زمینه آگاهی بخشی به جامعه و افزایش اطالعات عمومی اقشاز مختلف مرسم سز موزس
خاک ،ترویج فرهنگ و زوشهای سزتک بهرهبرسازی پایداز از خااک و پاتادازی از ایان منااب طبیعای تجدیاد
ناشدنی کشوز میباشد .ازائه پیشنهاس و برنامه برای حفاظک خاک به عنوان یکی از عناصر اصلی محیط زیسک سز
برابر تخریبها و آلوسگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی ،تامین امنیک غذایی کشوز و حفاظک از محیط زیسک
 ،پیشبرس مرزهای سانش با بهرهگیری از کازشناتان علوم خاک ،ازتقاء جایگاه متخصصین آن سز کشاوز از جملاه
وظایف این انجمن اتک.
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اهداف و برنامههای انجمن علوم خاک ایران


افزایش اطالعات تخصصی مسئولین و تیاتکگذازان سز زاتتای تصمیم تازی صحیح و مؤثر.

 آگاهی بخشی عمومی به اقشاز مختلف مرسم سز موزس اهمیک و جایگاه خاک سز تامین امنیاک غاذایی و
تالمتی جامعه.
 فرهنگ تازی و ترویج زوشهای مدیریک پایداز و بهرهبرسازی امانکمدازانه از مناب خاک و جلوگیری از
اتتفاسه نابجا و بیزویه از آن.
 پاتدازی و حفاظک از مناب خاک کشوز سز برابر تخریبها و آلوسگیهای فیزیکی ،شیمیایی و زیستی.
 پیشبرس مرزهای سانش سز علوم خاک با همکازی کازشناتان ذیربط سز کشوز.
 تقویک موقعیک تازمانی و تشکیالتی علوم خاک سز کشوز و ازتقاء جایگاه کازشناتان مربوطه سز جامعه.
 ایجاس ازتباط و هماهنگی بین کازشناتان علوم خاک کشوز سز زمینههای پژوهشی ،آموزشی و اجرایی.
 تقویک ازتباطات بینالمللی مؤتسات آموزشی ،پژوهشی ،اجرایی مرتبط با خاک.
 تقویک زوابط کازشناتان علوم خاک کشوز با تازمانهای سولتی و ستتگاههای قانونگذازی و اجرایی.
 پیگیری قانونمندشدن بهرهبرسازی از خاکهای کشوز احصا مسایل و چالش های منااب خااک کشاوز و
مشاوزه و هدایک مراکز پژوهشی  ،آموزشی و اجرایی سز زاتتای زف آنها
 مشازکک فعا سز بازنگری و تدوین محتوای آموزشی و اولویک های پژوهشی علوم خاک کشوز.
انجمن علوم خاک ایران تا کنون  13کنگره علوم خاک زا به صوزت سو تاالنه سز تاحح کشاوز و سز
شهرهای تهران ،کرج ،شیراز ،اصفهان ،مشهد ،شاهرکرس ،زشاک ،گرگاان ،تبریاز ،اهاواز ،زفسانجان و
اصفهان برگزاز نموسه اتک .سز این کنگرهها آخرین یافتههای پژوهشی و نیز یافتاههاای ناوین علاوم
خاک سز قالب مقاالت ،کازگاهها ،نشسکهای تخصصی ،و بازسیدهای علمی موزس برزتی ،و بعضای از
چالشهای موجوس خاک سز کشوز موزس بحث و چازهجویی قراز میگیرس.

نشسکهای تاالنه انجمن تحک عنوان « همایش ملی تاالنه علوم خاک ایران» نیز باه موواوعات تیاتاک-
گذازی سز زمینههای مختلف آموزشی ،پژوهشی ،و اجرایی خاک و برزتی چالشها و نیازهای مربوطه میپرسازس.
تاکنون  11همایش ملی خاک توتط انجمن با همکازی سانشگاهها و موتسات تحقیقاتی کشوز برگزاز شده اتک.
آگاهینامه انجمن به صوزت گاهنامه و به منظوز اطالعزتانی فعالیکهای انجمن و اخبااز جدیاد مرباوط باه
خاک کشوز انتشاز مییابد که تاکنون  11شمازه آن برای اعضا ازتا گرسیده اتک.
براتاس نتایج اززیابی وزازت علوم ،انجمن علوم خاک ایران چندین سوزه جز انجمنهای فعا با گرید (سزجه)
 Aبوسه و لذا مجوز انتشاز مجالت علمی پژوهشی زا کسب نموسه و تاکنون ته مجله علمی – پژوهشی (پژوهش
های خاک ،زیسک شناتی خاک ،مدیریک خاک و تولید پایداز) زا با همکازی سانشگاه گرگان و موتسه تحقیقات
خاک و آب منتشر مینماید .هم اکنون انتشاز مجلهای به زبان انگلیسی زا سز ستتوز کاز سازس که بازوسی شااهد
انتشاز آن خواهیم بوس.
 نشانه (آرم) انجمن
بعد از تغییر نام از انجمن خاکشناتی به انجمن علوم خاک ایران ،نشانه انجمن نیاز تغییار یافاک .آزم فعلای
انجمن سز هفتمین جلسه هیات مدیره سز تا  1131به تصویب زتید .سز این طرح کلمه خاک به صوزت قرینه
سز باال و پایین و مثلث بافک خاک سز وتط به صوزت نقحه کلمه خاک قراز گرفتاه اتاک .کلماه خااک کاه باه
صوزت سو ستک خاک زا محافظک میکند سز نگاه تاسه اولیه به صوزت" "Sحرف او کلمه " " Soilباه معنای
خاک سز نظر گرفته شده اتک.

چارت سازمانی انجمن
انجمن علوم خاک براساس چارت
تشکیالتی انجمن های علمی سازای هیات مدیره مرکب از  3عضو هیات علمی از سانشگاهها و مراکز پژوهشی
مرتبط با علوم خاک می باشد که با کاندیداتوزی افراس ساوطلب و انجام انتخابات از بین کاندیداها انتخاب میشوس.
سز اولین نشسک هیات مدیره ،یک نفر بعنوان زییس هیات مدیره (زییس انجمن) یک نفر بعنوان نایب زیایس و
یک نفر بعنوان سبیر انتخاب میگرسس .همچنین انجمن سازای خزانهساز و باززس اصلی و باززس علای الباد و سو
عضو علیالبد میباشد .انتخاب اعضا هر چهاز تا یک باز و سز حاشیه کنگرههای علوم خاک برگزاز میگارسس.
هم اکنون انجمن علوم خاک با بیش از نیم قرن فعالیک ،شاهد فعالیک سوزه نهم هیات مدیره میباشد.

