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:چکیده طرح 
)پدر کویرشناسی ایران(دکتر پرویز کردوانی :مهمان مدعو سخنرانی ترویجی براي عموم دانشجویان عالقه مند: نوع برنامه
تاالر شریعتی دانشکده ادبیات:مکان اجرا 19/12/92:زمان اجرا 

:اهداف طرح 
ارتقاي فرهنگ حفاظت از محیط زیست در بین دانشجویان و یادگیري راهکارهاي آن

آشنایی دانشجویان با چالش هاي اکوسیستم هاي طبیعی ایران

:خالصه طرح
مگان آشکار بوده و این مهم در اکثر طرح هاي توسعه اي و زیربنایی در بسیاري از   هاهمیت حفظ منابع طبیعی بر     ،در کنار توسعه  امروزه

به لحاظ پیچیدگی و تنـوع سـاختارها و نظامهـاي       سی مباهات است که کشور ایران نیز        مایه ب . گیردکشورهاي جهان مورد توجه قرار می     
نشستی علمی در فضایی دوسـتانه و بـا حـضور یکـی از              برگزاري  . از جایگاه منطقه اي ویژه اي برخوردار است        ،بهره وري از منابع طبیعی    

در آشنایی دانشجویان و نسل جوان با این حوزه و اهمیت حفاظت از  موثري  میتواند گام    ،عرصه منابع طبیعی کشور   چهره هاي سرشناس    
این همایش پیشنهاد شدند که بـا توجـه         براي سخنرانی در    ) پدر طبیعت ایران  (در ابتدا دکتر بسکی     در همین راستا،    . محیط زیست باشد  

با توجه به بحث و گفت و گو با اعـضاي دفتـر و مـشورت بـا جنـاب         . این پیشنهاد منتفی شد    ،سالمت جسمی ایشان  وضعیت نامناسب   به  
ست تا در صورت امکان در ایـن نشـ  تصمیم گرفته شد ) دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست    عضو هیئت علمی    (آقاي دکتر عادل سپهر     

شخـصیت و همچنـین   پیش بینی ما اینست که با توجـه بـه        . بهره مند شویم   )پدر علم کویر شناسی ایران    (دکتر پرویز کردوانی    از حضور   
. ایشان در مورد طبیعت و محیط زیست، استقبال دانشجویان از این نشست مناسب باشدطرز تفکر جالب و متفاوت 

وي تحـصیالت ابتـداي و متوسـطه را در ایـن شهرسـتان و تهـران و                   .اسـت  ران گرمـسا  شهرسـت در   1310متولد   دکتر پرویز کردوانی  
با احراز رتبه اول در بین تمامی دانـشجویان در  را ) عمران کویر(دکترا در رشته کشاوري وي مدرك . لمان گذرانید آتحصیالت عالیه را در     

،انگلیـسی ی،  ها مقاله علمی چاپ شـده  بـه زبـان هـاي فارسـ              و ده جلد کتاب    22از بعضی از تالیفات ایشان میتوان       . لمان دریافت کرد  آ
ایشان عالوه بر حضور در بین چهره هـاي مانـدگار در سـال        .نام برد را  سخنرانی در مجامع علمی داخلی و خارجی         350بیش از   ولمانی  آ

رتبه دوم در طرح کارایی علمـی  نیز بوده و    نبنیانگذار مرکز تحقیقات مناطق کویري و بیابانی ایران و دانشکده کویرشناسی سمنا           ،  1384
.را نیز کسب کرده استنفر از اعضا هیئت علمی دانشگاه تهران1367در بین 
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