
 شناسی ایران بیست و دومین همایش انجمن زمین

 1398آذرماه  13و  12
The 22

nd
 Symposium of Geological Society of Iran 

3-4 December, 2019 

 

 
 

1 

 

 نام در ثبتفراخوان 

 شناسی ایران بیست و دومین همایش انجمن زمین

 

 فراهم نیز و زمین علوم پژوهشی دستاوردهای آخرین خصوص در نظر تبادل برای الزم بستر ایجاد منظور به

 های پتانسیل از بیشتر چه هر استفاده و اندیشمندان و پژوهشگران پژوهشی های فعالیت نتایج ارائه امکان آوردن

 انجمن ساالنه همایش میندو و بیست دارد نظر در ایران شناسی زمین انجمن کشور، شناسی زمین دانشگاهی

 98190-63503 اختصاصی کد با (ISC) اسالم جهان علوم استنادی پایگاه سامانه در که راایران  شناسی زمین

 .دنمای برگزار شهید بهشتی دانشگاه میزبانی به 1398 ماه آذر 13 تا 12 روزهای در گردیده، نمایه و ثبت

 همایش در شرکت یا و مقاله ارائه با تا آید می عمل به دعوت زمین علوم اندیشمندان و پژوهان دانش کلیه از لذا

 .دهند یاری همایش این بهتر چه هر برگزاری در را کنندگان برگزار ،آن جانبی های برنامه و

 

 همایشمحورهای 

؛ زماین  علاوم  در اساتاندارد  نقاش ؛ آب منااب  ؛ معادنی  منااب   ژرف اکتشافات ؛طبیعی مخاطرات و شناسی زمین

 و هاا  کاانی ؛ نامتعاارف  هیادروکربوری  ذخایر؛ ها گوهرسنگ؛ زمین علوم در کارآفرینی و ای رشته بین های گرایش

 علاوم  مختلا   هاای  گرایش در جدید های یافته ؛گردشگری زمین؛ نما و ساختمانی های سنگ؛ صنعتی های سنگ

، رسوبی شناسی سنگ و شناسی رسوب، شناسی فسیل و شناسی چینه، زیرزمینی های آب و شناسی آب شامل زمین

، تجدیدپاذیر  و ناو  هاای  انرژی، پایدار توسعه و شناسی زمین، اقتصادی شناسی زمین، شناسی سنگ و شناسی کانی

 و شناسای  زلزلاه ، فیزیا   زماین ، سااخت  زماین  و سااختاری  شناسای  زماین ، مهندسی شناسی زمین، شیمی زمین

، پزشاکی  شناسای  زماین ، محیطای  زیسات  شناسای  زماین ، انارژی  منااب   و نفات  شناسای  زمین، ساخت زمین لرزه

، کاواترنری  شناسی زمین و شناسی ریخت زمین، جغرافیایی اطالعات سامانه و دور از سنجش، شهری شناسی زمین

 ... و شناسی زمین در اطالعات فناوری، شناسی زمین در آمار و ریاضی کاربرد، شناسی زمین نانو
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 مقاله ارسال نحوه و شرایط

 شیوه اساس بر 1398 ماه مهر 25 تاریخ تا حداکثر را خود مقاالتمتن کامل  شود می درخواست مندانه عالق از

 .نمایند ارسالاست،  شده ذکر همایش وبگاه در که مقاله ارسال و نگارش نامه

 همایش در نام چگونگی ثبت

 . دهند انجام زیر ضوابط طبق را نام ثبت مراحل است ضروری همایش در کنندگان شرکت کلیه

نسبت به  geosociety.irشناسی ایران به آدرس  بایست با مراجعه به وبسایت انجمن زمین کنندگان می شرکت

نام، مقاالت و تصویر  ثبت  اقدام نموده و پس از تکمیل، فرم مقاالت نامه نگارش شیوهو نیز  نام فرم ثبتدریافت 

( geosocietyofiran@gmail.comنام را به آدرس پست الکترونیکی انجمن ) ثبت  فیش واریزی بابت هزینه

 ارسال نمایند. 

 :است زیر قرار به مقاله ارسال های هزینه فهرست

 تومان )دویست و پنجاه هزار تومان(، 250000نام دانشجویی: مبلغ  ثبت

 تومان )یکصد و پنجاه هزار تومان(، 150000ثبت نام اعضای انجمن: مبلغ 

 تومان )سیصد و پنجاه هزار تومان(. 350000نام آزاد:  ثبت

ایران و عضویت در این انجمن به عنوان عضو شناسی  توانند با مراجعه به وبسایت انجمن زمین دانشجویان عزیز می

تومان  50000مند شوند )هزینه عضویت دانشجویی در انجمن مبلغ  دانشجویی، از تخفی  اعضای انجمن بهره

 های آتی انجمن نیز برخوردار شوید.  توانید از تخفی  باشد(. با عضویت در انجمن می برای یکسال می

حساب بانکی  به جداگانه طور به را همایش در شرکت و عضویت حق لغمب لطفا، همایش در شرکت داوطلبان

 .نمایند ارسال را مربوطه اسناد و نموده واریز انجمن

 .است الزامی نام ثبت تخفی  گرفتن نظر در و استعالم جهت عضویت کد ارائه، هستید انجمن عضو که صورتی در

 .است معذور، باشند نکرده پرداخت را مقاله ارسال وجه که هایی مقاله داوری از همایش دبیرخانه

 .باشد نمی برگشت قابل، همایش در شرکت از انصراف یا مقاله رد صورت در، شده واریز های هزینه
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کننده وجود ندارد. در صورت ارسال بیش از ی  مقاله،  محدودیتی برای تعداد مقاالت ارسالی از سوی هر شرکت

 نام افزوده خواهد شد. تومان به هزینه ثبت 50000به ازای هر مقاله اضافی مبلغ 

 

 شناسی ایران جزئیات حساب بانکی انجمن زمین

 IR590180000000000018523507      شبا شماره

 5859837003190143      :بانکی کارت شماره

 شناسی ایران نزد بانک تجارت به نام انجمن زمین

 

 سال پیشکسوت شناس زمین و نمونه شناس زمین انتخاب دوره بیست و یکمین

 و علمی های زمینه در که کسانی میان از، کشور برجسته شناسان زمین از قدردانی برای ایران شناسی زمین انجمن

 که شناسانی زمین میان از و سال نمونه شناس زمین عنوان به را نفر ی ، باشند داشته ای ویژه شرایط پژوهشی

 انتخاب سال پیشکسوت شناس زمین عنوان به را نفر ی ، اند داشته کشور شناسی زمین پیشبرد در ای ارزنده نقش

 .نماید می معرفی و

 نمونه پژوهشگر انتخاب دوره هفتمین

 یا 1397-1398 تحصیلی سال در که پژوهشگرانی از تجلیل منظور به دارد قصد ایران شناسی زمین انجمن

. نماید تقدیر ،اند شده المللی بین و داخلی معتبر های ژورنال در خود مقاالت چاپ به موفق آن میالدی سال معادل

 نوبت در و شده پذیرفته مقاالت لذا. باشند رسیده چاپ به مذکور دوره در بایست می مقاالت است ذکر به الزم

 و معیارها، داوری مالک. بررسی نخواهند شد، دارند موقت شماره یا نداشته صفحه شماره هنوز که چاپ

 خود آثار شود می دعوت پژوهشگران از بدینوسیله. است فناوری و تحقیقات، علوم وزارت های نامه آیین امتیازهای

 .نمایند ارسال همایش دبیرخانه به 1398 آذرماه یکم تا سال نمونه پژوهشگر انتخاب برای را
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 شناسی زمین سال کتاب انتخاب دوره بیست و یکمین

 مهرماه پایان از که را اول چاپ های کتاب، مترجمان و لفانؤم از قدردانی منظور به، ایران شناسی زمین انجمن

 هایی کتاب پدیدآورندگان از و بررسی داوران هیأت توسط، اند شده نشر بازار وارد 1398 ماه آبان پایان تا 1397

 از لذا. نماید می تقدیر ترجمه و لی أت شاخه دو در، باشند آورده را امتیاز باالترین داوران هیأت رأی براساس که

 ارسال همایش دبیرخانه به 1398 یکم اذرماه تا را خود کتاب از نسخه دو شود می دعوت مترجمان و مؤلفان

 .نمایند

 شناسی زمین نمونه دانشجوی انتخاب دوره سیزدهمین

 های دوره دانشجویان از، کشور های دانشگاه دانشجویان تشویق و انگیزه ایجاد منظور به، ایران شناسی زمین انجمن

 را خود مدارک نماید می دعوت، اند بوده پژوهشی -علمی ارزنده های فعالیت دارای که دکتری و ارشد کارشناسی

 همراه...  و تالی  و ترجمه، اختراعات، معتبر های کنفرانس و ها ژورنال در شده چاپ های مقاله از نسخه ی  شامل

 همایش دبیرخانه به 1398 یکم آذرماه تا راهنما استاد نامه توصیهنیز  و دانشکده یا آموزشی گروه تأیید نامه با

 و ارشد کارشناسی دانشجوی ی ، امتیاز کسب صورت در، رسیده های درخواست میان از انجمن. نمایند ارسال

 .نماید می تقدیر ایشان از و معرفی، همایش پایانی مراسم در و انتخاب را دکتری دانشجوی ی 

 عکس مسابقه هجدهمین

. شود می برگزار شناسی زمین های پدیده موضوع با عکس مسابقه دوره هجدهمین، همایش برگزاری با زمانهم

بایست  های ارسالی می عکس. آمد خواهد عمل به تقدیر برگزیدگان از و معرفی پایانی مراسم در برگزیده آثار

برداری شده باشند. داوری   باشند و حتما توسط شخص ارسال کننده عکس 300dpiدارای حداقل رزولوشن 

های  شناسی ایران عکس های دریافتی در دو مرحله صورت خواهد گرفت. ابتدا هیئت داوران انجمن زمین عکس

های برگزیده این مرحله در محل برگزاری همایش در معرض  برگزیده مرحله اول را مشخص خواهند نمود. عکس

عالقه مندان قرار خواهد گرفت و داوری مرحله دوم با آرای مردمی خواهد بود. آرای مردمی از طریق دید 

 های اجتماعی و نیز صندوق آرای مستقر در محل همایش دریافت خواهد شد.  شبکه
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