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 باسمه تعالی

 

 

 فراخوان شرکت در:

 ن همایش انجمن زمین شناسی ایرانمیبیست و یک

 و یازدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

 

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

و استفاده هر چه بیشتر از ، هشی پژوهشگران و اندیشمندانی پژوفعالیت ها ایجفراهم آوردن امکان ارائه نت

ند در نظر دار دانشگاه پیام نورو  شناسی ایرانانجمن زمینشناسی کشور، زمیندانشگاهی های پتانسیل

که ا ر دانشگاه پیام نور ملیهمایش  یازدهمینو  زمین شناسی انجمن ساالنه همایش بیست و یکمین

در ثبت و نمایه گردیده،  08031-30313با کد اختصاصی  (ISC) ی علوم جهان اسالمپایگاه استناددر سامانه 

 د.نبرگزار نمای به میزبانی دانشگاه پیام نور قم 1231ماه  آبان 32تا  32 روزهای

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

  بی، برگزارکنندگان را در برگزاری هر چه بهتر این همایش یاری دهند.های جاننامهو بر

 ورهای همایشــمح 

پذیرد. در کلیه موضوعات مرتبط با علوم زمین مقاله می ،مرکز قم همایش، مستقر در دانشگاه پیام نوردبیرخانه 

گیرد و در همایش مورد داوری قرار می باشند که دارای نوآوری پژوهشی مقاالت توجه به این نکته که صرفاً

، داوری اندهای دیگر ارائه شدههایی که پیش از این در همایشمقالهو  مروری و گردآوری مقاالت

 .نخواهند شد

 د ازـی همایش عبارتنــورهای اصلــمح: 

 و آب های زیر زمینی شناسیآب 

 شناسیفسیل شناسی و چینه 
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 شناسی رسوبیشناسی و سنگرسوب 

 و سنگ شناسی شناسیانیک 

 معدن و اکتشافشناسی اقتصادیزمین ، 

 زمین شناسی و توسعه پایدار، انرژی های نو و تجدید پذیر 

 شیمیزمین 

 شناسی مهندسیزمین  

 ساختشناسی ساختاری و زمینزمین 

 ساختزمینو لرزه ، زلزله شناسیفیزیکزمین 

 شناسی نفت و منابع انرژیزمین 

 شناسی پزشکیحیطی و زمینمشناسی زیستزمین 

 و زمین شناسی شهری شناختیمخاطرات زمین 

 سنجش از دور  و سامانه اطالعات جغرافیایی 

 شناسی کواترنریشناسی و زمینریختزمین 

 و طبیعت گردی گردشگریزمین 

 شناسی دریاییزمین 

 و سنگ های قیمتی گوهرشناسی 

  شناسینانوزمینفناوری 

 کارآفرینی در زمین شناسی 

 شناسیهای نو در زمینافق  

 کاربرد ریاضی و آمار در زمین شناسی  

 ( فناوری اطالعاتITدر زمین شناسی )        

 رایط و نحوه ارسال مقالهــش 

بر اساس شیوه نامه نگارش و  31 ماه مهر 23شود مقاالت خود را حداکثر تا تاریخ از عالقمندان درخواست می

 ارسال نمایند. ذکر شده ارسال مقاله که در وبگاه همایش
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 شناس پیشکسوت سالشناس نمونه و زمیندوره انتخاب زمین بیستمین 

های علمی و شناسان برجسته کشور، از میان کسانی که در زمینهشناسی ایران برای قدردانی از زمینانجمن زمین

شناسانی که و از میان زمین الشناس نمونه سزمینای داشته باشند، یک نفر را به عنوان هپژوهشی شرایط ویژ

انتخاب  شناس پیشکسوت سالزمیناند، یک نفر را به عنوان شناسی کشور داشتهای در پیشبرد زمیننقش ارزنده

 نماید.و معرفی می

 دوره انتخاب پژوهشگر نمونه ششمین 

یا معادل  0306-0308شناسی ایران قصد دارد به منظور تجلیل از پژوهشگرانی که در سال تحصیلی انجمن زمین

اند، تقدیر نماید. الزم به المللی شدههای معتبر داخلی و بینمیالدی آن موفق به چاپ مقاالت خود در ژورنالسال 

. لذا مقاالت پذیرفته شده و در نوبت چاپ که به چاپ رسیده باشندبایست در دوره مذکور ذکر است مقاالت می

وقت دارند، به احتساب نخواهند آمد. مالک داوری، معیارها و امتیازهای هنوز شماره صفحه نداشته یا شماره م

شود آثار خود را برای وسیله از پژوهشگران دعوت میهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. بدیننامهآیین

 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. 1231 مهرماه 23تا  پژوهشگر نمونه سالانتخاب 

 یــشناسنتخاب کتاب سال زمیندوره ا بیستمین 

 0306 مهرماهاول های چاپ اول را که از شناسی ایران، به منظور قدردانی از مولفان و مترجمان، کتابانجمن زمین

هایی که براساس وارد بازار نشر شده اند، توسط هیأت داوران بررسی و از پدیدآورندگان کتاب 0308 مهرماهتا پایان 

نماید. لذا از مؤلفان و الترین امتیاز را آورده باشند، در دو شاخه تالیف و ترجمه تقدیر میرأی هیأت داوران با

 به دبیرخانه همایش ارسال نمایند. 1231 ماهمهر 23شود دو نسخه از کتاب خود را تا مترجمان دعوت می

 یـــشناسدوره انتخاب دانشجوی نمونه زمین دوازدهمین 

های های کشور، از دانشجویان دورهمنظور ایجاد انگیزه و تشویق دانشجویان دانشگاه شناسی ایران، بهانجمن زمین

نماید مدارک خود را اند، دعوت میپژوهشی بوده -های ارزنده علمیکارشناسی ارشد و دکتری که دارای فعالیت

ترجمه و تالیف و ...( همراه با ، اختراعات، ی معتبرهاها و کنفرانسهای چاپ شده در ژورنال)شامل یک نسخه از مقاله

به دبیرخانه همایش ارسال  1231مهرماه  23نامه استاد راهنما تا و توصیه تأیید گروه آموزشی یا دانشکدهنامه 

های رسیده، در صورت کسب امتیاز، یک دانشجوی کارشناسی ارشد و یک دانشجوی انجمن از میان درخواست دارند.
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 نماید.پایانی همایش، معرفی و از ایشان تقدیر می دکتری را انتخاب و در مراسم

 مسابقه عکس هفدهمین 

شود. آثار شناسی برگزار میهای زمیندوره مسابقه عکس با موضوع پدیدههفدهمین همزمان با برگزاری همایش، 

برگزیده در مراسم پایانی معرفی و از برگزیدگان تقدیر به عمل خواهد آمد. برای اطالعات بیشتر در خصوص فرمت 

 ها، همچنین نحوه ارسال به وبگاه همایش مراجعه فرمایید.عکس

 ننمایشگاه تخصصی مرتبط با علوم زمی 

ها و تجهیزات در طول برگزاری همایش، نمایشگاهی از دستاوردهای علمی، فنی، اختراعات، کتب و نشریات، دستگاه

ها، پژوهشی، وزارتخانه -ها، مؤسسات علمیشود. کلیه دانشگاهبرگزار می ...های کانی، فسیل وو کاالها، نمونه

توانند با دبیرخانه همایش تماس حاصل به داشتن غرفه، می ها و نیز افراد حقیقی در صورت تمایلها، شرکتسازمان

 اقدام نمایند. 1231مهرماه  23نام تا تاریخ نموده و نسبت به ثبت

 نام در همایشتــثب 

های نام را طبق ضوابط زیر انجام دهند. فهرست هزینهکنندگان در همایش ضروری است مراحل ثبتکلیه شرکت

 :یش به قرار زیر استنام هماارسال مقاله و ثبت

 ال(ـــت نام همایش )به ریـه ثبـــهزین 

 مهر 31نام با تاخیر و بعد از ثبت ماه مهر 31ثبت نام تا   

 افراد غیرعضو اعضای انجمن افراد غیرعضو اعضای انجمن  

 2.511.111 2.111.111 2.111.111 0.511.111 دانشجو

 3.511.111 3.111.111 3.111.111 2.511.111 هیئت علمی

 3.511.111 3.111.111 3.111.111 2.511.111 کارشناسان

های زیر واریز نموده و اسناد داوطلبان شرکت در همایش، لطفا مبلغ حق عضویت و شرکت در همایش را به طور جداگانه به حساب

 مربوطه را ارسال نمایند.

********************************************************************************** 
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  شماره حساب همایش برای واریز وجه ثبت نام 

 دکتر روح اله ندری و دکتر سید جواد مقدسی به نام آقای نزد بانک پارسیان 23133532130333شماره حساب: 

 )همایش انجمن زمین شناسی و دانشگاه پیام نور( 

 ح اله ندری و دکتر سید جواد مقدسیرودکتر  به نام آقای 3331331312332311کارت: شماره 

 )همایش انجمن زمین شناسی و دانشگاه پیام نور( 

 IR353523312123133532130333:  شباشماره 

 )همایش انجمن زمین شناسی و دانشگاه پیام نور( دکتر روح اله ندری و دکتر سید جواد مقدسی به نام آقای بانک پارسیان
 

 

 
 

********************************************************************************** 

 

 مقاله و داوری جه ارسال و 

ریال به عنوان حق ارسال و داوری  511.111بایست به ازای هر مقاله ارسالی مبلغ دهندگان میمقاله

ق وبگاه همایش پرداخت نموده و اسناد مربوطه را همزمان با ارسال مقاله از طری (Submission Fee) مقاله

ها، ناهار، شرکت در نشست)نام هزینه ثبتجدا از ارسال نمایند. وجه ارسال مقاله برای ثبت و داوری مقاله 

نام است. مبلغ پرداختی به عنوان حق ارسال مقاله اول، از حق ثبت (پذیرایی و لوح فشرده مجموعه مقاالت

تمایل به شرکت در همایش باید باقیمانده مبلغ را  نویسنده مسئول کسر خواهد شد و شرکت کننده در صورت

 واریز نماید.

 شود، وجه ارسال مقاله را ای که به عنوان مسئول مکاتبات و ارائه دهنده مقاله معرفی مینویسنده

ای بیش نام وی کسر خواهد شد. در صورتی که شرکت کنندهکند و مبلغ مقاله اول تنها از حق ثبتپرداخت می

ریال از  511.111 تنها و نمایدریال پرداخت  511.111به ازای هر مقاله مبلغ باید له ارسال نماید، از یک مقا

شود. بدیهی است سایر همکاران، در صورت تمایل به شرکت در همایش، باید جداگانه نام وی کسر میحق ثبت

 نام نموده و هزینه کامل را پرداخت نمایند.ثبت

 
 نام ستید، ارائه شماره عضویت جهت استعالم و در نظر گرفتن تخفیف ثبتکه عضو انجمن هدر صورتی

 نام بر اساس هزینه افراد غیرعضو محاسبه خواهد شد.الزامی است. در غیر این صورت هزینه ثبت

 هر شرکت کننده مجاز است هر تعداد مقاله را جهت داوری و ارائه در همایش ارسال نماید.  
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 هایی که وجه ارسال مقاله را پرداخت نکرده باشند، معذور است.مقاله بیرخانه همایش از داورید 

 باشد.، قابل برگشت نمیهای واریز شده، در صورت رد مقاله یا انصراف از شرکت در همایشهزینه 

     شناسی ایران شناسی ایران به وبگاه انجمن زمینبرای اطالع از چگونگی عضویت در انجمن زمین

 مراجعه فرمایید. www.geosociety.ir : به نشانی

 همایشروزشمار  

 31/8/0308 و پرداخت حق ارسال مقاله آخرین مهلت ارسال مقاله 

 31/8/0308 آخرین مهلت ارسال مدارک پژوهشگر نمونه 

 31/8/0308 آخرین مهلت ارسال مدارک دانشجوی نمونه 

 31/8/0308 آخرین مهلت ارسال کتاب 

 31/8/0308  عکسآخرین مهلت ارسال 

 31/8/0308 آخرین فرصت ثبت نام در نمایشگاه 

 06/3/0308 اعالم نتایج داوری مقاالت 

 21/3/0308آخرین مهلت واریز وجه 

 :نشانی دبیرخانه  

 استان قم دانشگاه پیام نوربلوار عمار یاسر، ، قم -

  38035-300 : کد پستی -

 125-38080015: و دورنگار شماره تلفن -

  :همایش وبگاه -
http://conference.pnu.ac.ir/qom-Geology 
http://conf.isc.gov.ir/thgeo79 
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