فعاليتهاي جنبي
 -1برپايي نمايشگاه تخصصي
شركتها و مؤسسات ميتوانند فعاليتها و توانمنديهاي خود را در زمينههاي مختلف فيزيك
زمين و فضا و علوم وابسته در نمايشگاهي كه همزمان با كنفرانس برپا خواهد شد ،در معرض
ديد شركتكنندگان قرار دهند .مؤسسات و شركتهايي كه مايل به داشتن غرفه در اين نمايشگاه
هستند ،ميتوانند جهت كسب اطالعات بيشتر با دبيرخانه كنفرانس تماس حاصل نمايند.
 -2كارگاههاي آموزشي
در هنگام برگزاري كنفرانس كارگاههاي آموزشي با زمينههاي تخصصي فيزيك زمين و فضا
برگزار خواهد شد .عنوان ،سرفصل و نحوه ثبتنام متعاقباً ،از طريق وبگاه انجمن ژئوفيزيك
ايران اعالم خواهد شد.
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اهداف كنفرانس
كنفرانس دوساالنه ژئوفيزيك ايران با اهداف زير برگزار ميشود.
آشنايي پژوهشگران با تازهترين دستاوردهاي علمي و فني
ارايه نتايج فعاليتهاي پژوهشي محققان و دانشجويان
ايجاد زمينه بحث و تبادل نظر علمي بين پژوهشگران
ارتقاء سطح علمي و فني دانش ژئوفيزيك و علوم وابسته

محورهاي علمي كنفرانس
فيزيك زمين
زلزله شناسي لرزهشناسي گرانيسنجي ژئومغناطيس ژئوالكتريك
پيشنشانگرهاي زمينلرزه ژئوفيزيك محاسباتي زمينگرمائي سنجش از دور در
علوم زمين روشهاي آموزش ژئوفيزيك در ايران سنسنجي و زلزلهشناسي ديرين
زلزلهشناسي ستارهاي و خورشيدي فيزيكسنگ
فيزيك فضا
فيزيك و ديناميك جو فيزيك و ديناميك اقيانوس پيشبيني عددي جو و اقيانوس
ازن و آلودگي هوا اقليمشناسي هواشناسي ماهوارهاي و راداري هواشناسي اليهمرزي
مدلسازي عددي هواشناسي كشاورزي هواشناسي هوانوردي هواشناسي دريايي
فيزيك منظومه شمسي

ثبت نام
كليه متقاضيان شركت در كنفرانس فرم ثبتنام را از طريق وبگاه انجمن ژئوفيزيك ايران
تكميل نمايند .هزينه ثبتنام براي شركتكنندگان هشتصد هزار ريال است .از دانشجويان و
اعضاي پيوسته انجمن با  %50تخفيف و از ميان ارايهكنندگان مقاله فقط از فرد معرفيشده به
عنوان سخنران مبلغ دويست هزار ريال دريافت ميشود .اين هزينه شامل دريافت مجموعه
خالصه مقاالت و صرف ناهار در روزهاي برپايي كنفرانس و پذيرايي ميان جلسات است.

هزينه ثبتنام در وجه انجمن ژئوفيزيك ايران ،حساب جاري ملي (سيبا) شماره 0105871255001
نزد بانك ملي شعبه كوي دانشجويان كد  927پرداخت شود .لطفاً اصل فيش بانكي را در روز
افتتاحيه همراه داشته باشيد.

تهيه و ارسال مقاله
 -1مقاله به صورت خالصه مبسوط ) (Extended Abstractحداكثر در  4صفحه شامل
چكيدههاي فارسي و انگليسي ،مقدمه ،بحث و نتيجهگيري ،منابع مورد استفاده ،نمودارها،
شكلها و  ...تهيه و ارسال شود.
 -2مقاله با نرمافزار  Word 2003تهيه و نسخهاي از آن بهصورت فايل  PDFو  DOCرا به
رايانشاني انجمن ) (nigs@ut.ac.irو سه نسخه چاپ شده آن به همراه  CDفايلهاي مربوطه
حداكثر تا تاريخ  1388/10/15به دبيرخانه كنفرانس ارسال شود.
 -3در تهيه مقاله از قلم فارسي (نازنين )14و قلم التين ( )Times New Roman 12و در زيرنويس
شكلها و جداول از قلم فارسي (نازنين )10و قلم التين ( )Times New Roman 8استفاده گردد.
 -4درصورت استفاده از نمودار ،تصوير و نقشه در مقاله الزم است اين موارد به صورت
فايلهاي تصويري با فرمت ) (jpg) ،(tiff) ،(gifو يا ) (bmpو با وضوح حداقل  300 dpiدر CD
همراه اصل مقاله ارسال شود.
 -5عنوان مقاله ،نام نويسنده (نويسندگان) ،آدرس پستي ،رايانشاني و نويسنده سخنران در
صفحه اول مقاله آورده شود.
 -6كليه مكاتبات مربوط به مقاله و همچنين اعالم نتيجه بررسي آن تنها با نويسنده سخنران
صورت خواهد گرفت.
 -7مقاله پس از داوري و تأييد كميته علمي بهصورت ارايه شفاهي و يا پوستر پذيرفته خواهد شد.
 -8مقالههاي پذيرفته شده در يك  CDجمعآوري شده و در اختيار شركتكنندگان قرار خواهد
گرفت .ضمناً اين مقاالت در وبگاه انجمن نيز قابل دسترسي خواهد بود.

