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فراخوا ن مقاله

 نشانگرهاي زلزله اولين همايش پيش
 دانشگاه تهرانمؤسسة ژئوفيزيك نشانگرهاي زلزله  مركز مطالعات پيش

 1386ماه  اسفند 15
 

خوشـوقتي بـه اطـالع       با ابـراز      دانشگاه تهران    نشانگرهاي زلزله مؤسسة ژئوفيزيك     مركز مطالعات پيش  
 در دانشگاه تهـران     1386 اسفند   15نشانگرهاي زلزله در روز چهارشنبه        رساند كه اولين همايش پيش      مي

كنندگان ضمن ارائه مقاالت پژوهشي خود به بحث و تبادل نظـر   در اين همايش شركت  . برگزار خواهد شد  
 پژوهشـگران و    ،نظران  صاحب. رداختنشانگرهاي زلزله خواهند پ     پيرامون موضوعات مورد عالقه در پيش     

 جهـت توانند درخواست خود را با كامل نمودن جدول ضميمه            ديگر عالقمندان به شركت و ارائه مقاله مي       
 .شركت در همايش به دبيرخانه همايش ارسال دارند

 
  شمحورهاي هماي

 الكترومغناطيس .1
 ديناميك پوسته .2
 رفتارشناسي حيوانات .3
 ژئودزي و ژئوديناميك .4
 يژئوشيم .5
 شناسي رزهل . 6
 هواشناسي و يونسفر .7
 نشانگرهاي زلزله ساير مطالب مرتبط با پيش .٨

 
 راهنماي نگارش خالصه مقاالت

 شـامل عنـوان، نـام    4A صـفحه  6 تا حـداكثر  4 به صورت يك ستوني در  مبسوط خالصه مقاله  .1
 گيـري، منـابع،     شناسي، نتيجه   ، چكيده، مقدمه، روش   )نويسندگان و آدرس كامل آنها    (نويسنده  

 .ها باشد ها و جدول شكل
 مـتن بـا قلـم         و )نويسندگان و آدرس كامل آنهـا     (نام نويسنده    ،14عنوان با قلم نازنين شماره       .2

حاشـيه  ،  10هـا بـا قلـم نـازنين شـماره             ها و باالنويس جدول     ، زيرنويس شكل  12نازنين شماره   
صفحه اول  (صفحه   سانتيمتر از سمت چپ، باال و پايين         5/2 سانتيمتر از سمت راست،      3صفحات

   از طريـق پسـت الكترونيكـي   PDF و ord W به صورت فايـل ضـميمه    ) سانتيمتر از باال5/5
ir.ac.rcep@ut   در صورت عدم امكان ارسال از طريق پست الكترونيكي خالصـه           .   ارسال گردد

 .  به  دبيرخانه همايش ارسال شود ماشين شده بر روي لوح فشرده يا ديسكت مبسوطمقاله

 مهلت ارسال خالصه مقاالت
 1386   بهمـن  15 و آگاهي از پذيرش خالصه مقالـه تـا           1386  آذر 15آخرين مهلت ارسال خالصه مقاالت      

 .باشد مي

mailto:rcep@ut.ac.ir


 

 نام  هزينه ثبت
  غيـر قابـل برداشـت       مي تواند از طريق حساب بـانكي        كه  است  ريال 100،000هر نفر   براي  نام    هزينه ثبت 

 ) 187 كد(تجارت شعبه ارديبهشت     نزد بانك     به نام موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران      18712105شماره  
 پسـت الكترونيكـي    يـا     و تصوير فيش واريزي مبلـغ ثبـت نـام بـه نمـابر دبيرخانـه همـايش                  پرداخت

ir.ac.rcep@ut بـراي  . هزينه ثبت نام در روز همـايش نيـز ميسـر خواهـد بـود               پرداخت.  گردد  ارسال  
اين هزينه شـامل يـك لـوح فشـردة          . استبا ارائه كارت دانشجوئي هزينه ثبت نام نيم بها           ،دانشجويان

نـام تعلـق    به افراد داراي مقاله هزينـه ثبـت  .  باشد  همايش مي و پذيرائي در روزمجموعه خالصه مقاالت 
  . گيرد نمي

 
 نام نحوة ثبت

رسـاني    شود و اطالعات مربوط به آن به شرح زير در پايگاه اطالع             نام به صورت الكترونيكي انجام مي       ثبت
 .موجود است ir.ac.ut.rcep://http  به نشاني نشانگرهاي زلزله مركز مطالعات پيشاينترنتي 

 

 :                                            نام خانوادگي:                              نام
 :شغل و سمت:                                             سطح و رشتة تحصيلي

 :نشاني
 ):دورنگار(نمابر:                                                                     تلفن

 ):نيكيپست الكترو(اي  نشاني رايانه
 ):در صورت شركت در همايش با اراية مقاله(عنوان مقاله 

 
  يا پوستر سخنراني                                  پوستر          سخنراني     :                       نحوة ارائه مقاله

 

 نشاني دبيرخانه همايش
ـ           -تهران  مؤسسـه   2اهللا حكـيم، سـاختمان شـماره          ت انتهاي كارگر شمالي، باالتر از بزرگـراه شـهيد آي

 و 61118344:  ، تلفـن  14155-6466 مركز مطالعات پيش نشانگرهاي زلزله، صندوق پسـتي          -ژئوفيزيك
ir.ac.rcep@ut: پست الكترونيكي ،88009560:  نمابر،88630474

 
به   نشانگرهاي زلزله   مركز مطالعات پيش   اينترنتيرساني    اطالعتوان در پايگاه       آخرين اخبار همايش را مي    

  .مشاهده نمود ir.ac.ut.rcep://http  نشاني
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