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و  زمینفیزیک  به مربوط پژوهشى و علمى دستاوردهاى آخرین ارائه و فنى و علمى نظر تبادل و توسعه راستاى در
هاي ها و مؤسسات آموزش عالی و مراکز علمی و فنی، دستگاهبا همکاري دانشگاه انجمن ژئوفیزیک ایران فضا،

یاري پروردگار  با راایران ژئوفیزیک  کنفرانس دارد هجدهمین نظر درها و بخش خصوصی مرتبط، اجرایی، شرکت
 ،شود مى دعوت کشور سراسر پژوهان دانش از. نماید رگزارب در تهران 1397اردیبهشت  20 تا 18 تاریخ از یکتا،

آن  کنندگان برگزاراین کنفرانس همراهی و  نمودنتر پربار در هاي معنوي و مادي خود،و پشتیبانی مقاالت ارائه با
 .نمایند یارىرا هم

 
  اهداف کنفرانس

  :شودمی کنفرانس ژئوفیزیک ایران با اهداف زیر برگزار
 ترین دستاوردهاي علمی و فنیآشنایی با تازه 
 هاي پژوهشی محققان و دانشجویانارایه نتایج فعالیت 
 ایجاد زمینه بحث و تبادل نظر علمی بین پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان 
 ارتقاء سطح علمی و فنی دانش ژئوفیزیک و علوم وابسته 
 ین و صنعتایجاد زمینه بحث و تبادل نظر بین محقق 
 پژوهشی و صنعت -توسعه ارتباط میان مراکز آموزشی 
 و   خشکسالیسیل، زلزله، طوفان، (ترین دستاوردهاي علمی در حوزه مخاطرات طبیعی و اقلیمی آشنایی با تازه( ... 
  آوري در رابطه با اکتشاف منابع زیر زمینیعلمی و فننوین آشنایی با دستاوردهاي 

  
  

  کنفرانسمحورهاي علمی 
  فیزیک زمین

 شناسیزلزله  
 شناسی لرزه  
 سنجیگرانی  
  ژئومغناطیس 
  ژئوالکتریک 
 الکترومغناطیس 
 لرزه زمیننشانگرهاي پیش 

  ژئوفیزیک محاسباتی 
 گرمائی زمین 
  سنجش از دور در علوم زمین 
 شناسی دیرین سنجی و زلزلهسن 
  سنگفیزیک و مکانیک 
  ،لرزه زمین ساخت و تکتونیک فعال ژئودینامیک 
 ژئوفیزیک اکتشافی نفت 

  
  فیزیک فضا

 دینامیک و فرایندهاي گردش کلی جو  
 شناسی فیزیکی و فرایندهاي سطحیاقلیم  
 هادینامیک شاره  
  ترمودینامیکی جوفیریک و فرایندهاي  
 هیدرولوژي و هواشناسی آبشناسی  
 هاي میان مقیاسبینی جوي وپدیدهپیش 

  

 شناسیفیزیک خورشید، نجوم و کیهان 
 مدلسازي عددي جو و اقیانوس  
 ازن و آلودگی هوا  
   مسائل زیست محیطی  و مدلسازي آلـودگی آب و

  هوا
 فیزیک دریا و فرایندهاي ساحلی  
  ابروتابش اندر کنش هواویز، –شیمی جو 
 سنجش از دور جو و اقیانوس  

  



  :هزینه ثبت مقاله
و ) Online(که به صورت بـرخط   هزار تومان است 50) Submission(مقاله  هر نه ثبتیهز

، قابل واریز به حسـاب  www.nigsconference.irبا استفاده از سامانه الکترونیکی در وبگاه 
در صورت عدم پذیرش مقاله، انجمن تعهدي براي بازپرداخـت  . باشدانجمن ژئوفیزیک ایران می

محدودیتی براي تعداد ثبت مقاله وجود  الزم به یادآوري است. هزینه ثبت مقاله، نخواهد داشت
ندارد، اما دبیرخانه کنفرانس پس از داوري براي هر فرد تا دو مقاله شفاهی بـه عنـوان نگارنـده    

منظور خواهد نمود و مقاالت بیشتر در ردیف مقاالت پوستري قابل ارائه ) ارائه دهنده مقاله(اول 
  . خواهند بود

  هاي مهمتاریخ
  

  10/8/96: نامو ثبت مقاله شروع دریافت
  20/11/96: پایان مهلت دریافت مقاله

  تهیه و ارسال مقاله
بـه آدرس   کنفـرانس  وبگـاه  )نامـه فارسـی و انگلیسـی   شیوه (نوشتاري الگوي از اطالع رايب -١

 www.nigsconference.ir اي فایل فشرده)zip (استقرار داده شده. 
نامه تهیه شـده  تهیه و مطابق با شیوه Word 2007افزار صفحه با نرم 4ها حداکثر در مقاله -٢

هاي فارسی و انگلیسی، مقدمـه، داده و روش کـار، نتـایج،    بر وبگاه کنفرانس، شامل چکیده
هـا و جـداول تهیـه، و در وبگـاه     نمودارهـا، شـکل   گیري، منابع مورد استفاده،بحث و نتیجه

 .بارگزاري شودمذکور 
 دیگرى جاى این در از پیش و باشد داشته کاربردى یا و پژوهشى نوآورى، جنبه باید مقاله -٣

 .باشد نشده ارائه
ثبت کننده مقالـه  تنها با  ،کلیه مکاتبات مربوط به مقاله و همچنین اعالم نتیجه بررسی آن -۴

 .صورت خواهد گرفت
پذیرفته خواهـد   يارایه شفاهی یا پوسترصورت به ) در صورت پذیرش(مقاله پس از داوري  -۵

 .رسانی خواهد شدکنفرانس اطالع گاهوب طریق از آن نتیجه و شد
کننـدگان  آوري شده و در اختیار شـرکت جمع لوح فشردههاي پذیرفته شده در یک مقاله -۶

 . قرار خواهد گرفت
ر کنفـرانس  همچنین الزم به یادآوري است که به مقاالت پذیرفته شده که به هر دلیلی د -٧

 .ارائه نشوند، گواهی تعلق نخواهد گرفت و در وبگاه انجمن نیز قابل دسترس نخواهند بود
 .خواهد شد اعالمکنفرانس  گاهوب طریق از پوسترها و هاسخنرانی زمانبندي برنامه -٨
 نشده  ارسال فوق بندهاى مطابق که مقاالتى پذیرش از کنفرانس دبیرخانه

 .است معذور د،نباش
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  هاي جانبی کنفرانس برنامه
  برپایی نمایشگاه تخصصی -١

هـا و توانمنـدي  توانند فعالیـت پژوهشی و اجرایی می -ها و مؤسسات آموزشیها، شرکتسازمان
زمـان بـا   هاي مختلف فیزیک زمین و فضا و علوم وابسته در نمایشگاه هـم هاي خود را در زمینه

چنین این نهادهـا در صـورت تمایـل بـه     هم. قرار دهند مندان کنفرانس، در معرض بازدید عالقه
تواننـد بـا دبیرخانـه کنفـرانس     داشتن غرفه در این نمایشگاه و جهت کسب اطالعات بیشتر، می

 .تماس حاصل نمایند

 هاي آموزشیکارگاه -٢
هاي تخصصـی فیزیـک زمـین و فضـا     هاي آموزشی با زمینهدر هنگام برگزاري کنفرانس کارگاه

و یا وبگـاه انجمـن    وبگاه کنفرانسنام، از طریق تکمیلی و نحوه ثبتاطالعات . برگزار خواهد شد
  . ژئوفیزیک ایران اعالم خواهد شد

 بازدیدهاي علمی -٣
وبگـاه انجمـن ژئوفیزیـک ایـران      و یا وبگاه کنفرانس نام، از طریقنحوه ثبت و بازدیدهاي علمی
  .اعالم خواهد شد

  

 هزینه شرکت در کنفرانس
  هزار تومان  50براي ارائه دهنده مقاله 

  
 :سایر شرکت کنندگان

 هزار تومان، 100 :دانشجو  
 هزار تومان، 150 :وغیر دانشج 

  
  .ارائه کارت دانشجوئی معتبر براي استفاده از مزایاي دانشجوئی ضروري است: تبصره

  
نهـار، پـذیرایی و   ...) مجموعه مقاالت و  CD(بسته کنفرانس  هزینه شرکت در کنفرانس شامل

  .باشدصدور گواهی حضور در کنفرانس می
  

ــراي هزینــه  ــام ب ــا اســتفاده از ســامانه الکترونیکــی در  شــرکت در کنفــرانسثبــت ن ب
  .باشدقابل واریز به حساب انجمن ژئوفیزیک ایران می   www.nigsconference.ir وبگاه
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