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رامین عزتی استاد مشاور انجمن: دکتر        

 

    

کانال تلگرام انجمن:       

  

https://telegram.me/mohitzistkhu 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 انجمن علمی دانشجویی

 محیط زیست
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ست که شما را از زمین او:»  61آیه ی بخشی از  ،هود سوره ی 

.«را به شما واگذار نمود آفرید و آبادی آن  



   

 

از فعالیت های انجمن :برخی      

برگزاری مراسم درختکاری در اردوی سوهانک با همکاری سایر -

(15/12/93انجمن های زیست )  

اولین همایش دانشجویی آلودگی های زیست برگزاری -

(27/2/95محیطی)  

عضویت رسمی انجمن در کارگروه اتاق فکر محیط زیست -

(25/1/95استان البرز )  

زیست محیطی چالش های استان البرز همایش و نمایشگاه -

  (10/3/95با رویکرد سالمت آب )

 برگزاری بازدید علمی از باغ گیاهشناسی ملی ایران-

(27/8/94)  

ورکشاپ سمینار بین المللی دریاچه ارومیه  برگزاری-

(8/3/95)  

  (13/2/95برگزاری مراسم روز معلم و تقدیر از اساتید)-

 

 

 

  
:برنامه های انجمن  

در حوزه ی محیط  عملی تئوری و آموزشی برگزاری کارگاه های -

و... نویسی رفرنسمقاله نویسی و ، روش تحقیقزیست،  

و  تحقیقاتیپروژه های انجام تشکیل گروه های دانشجویی و -

 کارآفرینی

 های علمی،نشست ی فعالیت های ترویجی از قبیل برگزار-

 ها، پخش فیلم و جشنواره ها و نمایشگاه ،سمینارهای علمی

... .زدیدهای علمی واب ،مسابقات  مستند،  

ی ای تی پی )ماهنامه ی تخصصی دانشکده ی همکاری در مجله-

 علوم زیستی(

 

 
ن:آشنایی با انجم  

 به منظور حمایت،بین رشته ای محیط زیست انجمن 

در حوزه ی ترویج فعالیت های علمی پژوهشی  تقویت و

 رامین عزتی دکتر تحت نظر 92در سال محیط زیست 

 تاسیس گردید.

 

 شما با عضویت در انجمن می توانید:

با فعالیت های علمی،پژوهشی و فرهنگی مرتبط با این  -1

این  خالقیت های خود را در رشته آشنا شوید و استعدادها و

 زمینه ها شکوفا کنید.

برنامه های انجمن، با  شرکت درو  به واسطه ی فعالیت -2

و کاربردهای این رشته درعرصه های  محیط زیسترشته ی 

 یدکن روسیع ت را مختلف بیشتر آشنا شوید، بینش علمی خود

را  و زمینه های اشتغال زایی مهارت های کار گروهی و

.گیریدفرا  

پژوهشی و ابتکارها،خالقیت های علمی،فعالیت های  -3

اختراعات خود را با حمایت و تشویق مادی و معنوی انجمن 

.جامه ی عمل بپوشانید  

    

    
 

دانشجویی آلودگی های زیست محیطیاولین همایش  مراسم درختکاری در سوهانک  


