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  شناختي ايران  راهنماي نگارش مقاله براي اولين همايش انجمن سنجش از دور زمين
  :توانند عناوين ديگري را نيز اضافه نمايند باشد، اما نويسندگان بر حسب موضوع مقاله مي زير اصلي هاي بخش شامل بايد مقاله

بحث و نتايج،  ها، مواد و روش مقدمه، ها، ليدواژهچكيده، كنويسندگان، وابستگي سازماني، ايميل، / نويسندهعنوان مقاله، 
  .نويسندگان، وابستگي سازماني به انگليسي، چكيده انگليسي/ ، مراجع، عنوان انگليسي، نويسندهگيري نتيجه

 قرار مراجع از قبل گيري و نتيجه از بعد مقاله انتهاي در همگي ها و پيوست نمادها تشكر، و تقدير شامل ها قسمت ساير
   .گيرند مي

  

  .كند مشخص را شده انجام كار هاي ويژگي تمام اختصار عين در مقاله عنوان :عنوان
  نويسندگان/ * نويسنده نام و نام خانوادگي

   ايميلنويسندگان شامل وابستگي سازماني،  /مشخصات كامل نويسنده

يك نويسنده دارد نيازي به درج عالمت ستاره و  اگر مقاله(مشخص شود (*) دهنده مقاله بايد با قلم بولد و عالمت ستاره  ارائه
  ).بولد كردن نام نويسنده نيست

  

  چكيده

در اين بخش . طور صريح موضوع و نتايج پژوهش انجام شده را مطرح كند  هكلمه ب 300 حداكثرو  150مقاله حداقل در چكيده 
مطالعه  ها و نتايج يافتهكار، و روش ، اساس مقالهو اهداف از ذكر مقدمات و كليات خودداري شود و مستقيماً به مسئله مورد مطالعه 

در چكيده جزئيات، جدول، شكل يا فرمول  از آوردن اطالعات عمومي مانند موقعيت مكاني، آب و هوا،. به طور مختصر اشاره شود
  . خودداري شود

هاي كليدي طوري انتخاب شوند كه با  واژه. از يكديگر جدا شوند) ؛(و با عالمت حداكثر پنج واژه و  3حداقل : ها واژهكليد
  .جستجوي آنها امكان دسترسي آسان به مقاله فراهم گردد
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  مقدمه

را ارائه  اهداف و سواالت پژوهشياي،  اطالعات منطقه، پيشينه مطالعاتي و مروري بر مراجعضرورت،  در اين بخش نويسندگان
   .دنشو بيانجداگانه بعد از مقدمه  بخشتواند در اين بخش يا در  انند آن مياي و م شناسي عمومي، منطقه اطالعات زمين. نمايند مي

  

  تحقيق  روش

هاي مورد بررسي، چگونگي  همچنين نمونه. در اين قسمت از مقاله چگونگي و روش انجام پژوهش توضيح داده مي شود
  . شود ها ذكر مي تجزيه و تحليل دادهجامعه هدف، مراحل اجرائي پژوهش و نحوه ها،  ابزار گردآوري دادهگيري،  نمونه

  

  و نتايج بحث

نتايجي كليدي مطالعه بايد با كلمات روان و دقيق  .گيرند و مورد بحث قرار ميدر اين قسمت نتايج بدست آمده از پژوهش ذكر 
 .و تحليل قرار گيرندمورد تجزيه  بيان وشكل يا همراه با جدول، نمودار و توانند  ميها  يافته .و بدون بزرگ نمايي ذكر شود

 

  گيري نتيجه

  .شود نگري و پيشنهادات الزم نيز بيان مي بندي آنها بصورت علمي پرداخته و آينده ها و جمع اين قسمت محقق به ارائه يافتهدر 

  

  ها  ها و فرمول ها، شكل جدول

گزاري و بايد  طور جداگانه شماره هها، ب ها و شكل جدول. يك سطر سفيد در نظر گرفته شود بين متن مقاله، جدول يا شكل، 
قرار   ها در اولين محل مناسب بعد از رجوع به آنها در متن مقاله، ها و شكل هر يك از جدول. داخل متن مقاله نيز بيان شده باشند

به زبان فارسي و مطالب نوشتاري داخل آنها كامال خوانا و ترجيحا ) 300dpiحداقل (بايد واضح   نمودارها و تصاوير،. داده شوند
ها در باال و  شماره رديف و شرح جدول. اشكالي كه حاوي اطالعات كمتري هستند بايد به مقياس مناسب كوچك شوند. باشند

شماره هر فرمول در داخل . ها به ترتيب شماره داشته باشند روابط و فرمول. ها در زير آنها درج شوند شماره رديف و شرح شكل
   .دهيد قرار چين وسط صورت به را فرمول و گيرد سطر قرار مي پرانتز و در سمت راست
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  تقدير و تشكر

شود نويسندگان مقاالت در صورت تامين مالي يا  به منظور رعايت اخالق پژوهش و حقوق حمايت كنندگان، درخواست مي
  . حتما بخش تقدير و تشكر را در مقاله خود بياورند... دريافت كمك علمي، تجهيزات و 

  

  اجعمر

و از آوردن شماره (Romaguera et al., 2018) شود  استفاده صرفا از نام نويسندگان و سال انتشار در متن مراجع به ارجاع براي
مندرج در يك مرجع به ترتيب مشخصات  .)Calagari, 2003(باشد  شده داده ارجاع متن، در به تمام مراجع كه شود دقت. خودداري گردد
    :نحو زير است

  :همجل

  .پايان صفحه -شروع صفحه، عنوان مجله، شماره مجله، "قالهعنوان م"، سال انتشار، .نامحرف اول نام خانوادگي، 

  :كتاب

  .، تعداد صفحاتنوبت چاپ، ناشر، محل نشر ،"عنوان كتاب"انتشار،  سال، .نامحرف اول نام خانوادگي، 

  :وب سايت

  .، ناشر، آدرس وب سايت، تاريخ انتشار"عنوان"سال انتشار، ، .نامحرف اول نام خانوادگي، 

  : پايان نامه

  .، مقطع پايان نامه، نام دانشگاه، محل دانشگاه"عنوان"سال انتشار، ، .نامحرف اول نام خانوادگي، 

  

  : نمونه فرضي

 زار، استان  عه موردي معدن مس درهاي؛ مطال هاي ماهواره شناسايي زهاب اسيدي با استفاده از پردازش داده"، 1395، .، عسيفي
 .، كارشناسي ارشد ، دانشگاه تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان"كرمان

  

References:  

Example: 

Romaguera, M., Vaughan R.G., Ettema J., Izquierdo-Verdiguier E., Hecker C.A., Van der Meer F.D., 2018, 
"Detecting geothermal anomalies and evaluating LST geothermal component by combining thermal remote sensing 
time series and land surface model data", Remote Sensing of Environment, 204, 534-552. 
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(Abstract) چكيده انگليسي 

درج عنوان مقاله و مشخصات نويسندگان در باالي چكيده انگليسي الزامي  .بر طبق چكيده فارسي به انگليسي نوشته شود 
  .نيز در زير چكيده انگليسي بيان شوند كلمات كليدي. است

 

  ارسال مقاالت 

آماده و تا  pdfو  Word، در فرمت تايپ A4 به بعد در چارچوب صفحه 2007نسخه  Microsoft-Wordافزار  مقاالت با نرم
  .مطابق دستورالعمل ارسال شوند 30/6/1397تاريخ 
  .انتيمتر تنظيم شودس 3راست باال و سانتيمتر و از  2فاصله از پايين و چپ  -

ها را  ها و پيوست ها، شكل جدول صفحاتشوند كه اين  تهيه صفحه 8 حداكثرو  6حداقل در  و ستوني تك صورت به مقاالت -
  . شود نيز شامل مي

  . است )(single متن تمامي در سطرها فاصله -

  . سانتي متر است 5/0 پاراگراف هر ابتداي در متن تورفتگي -

  .باشد فاصله سطر يك بعدي، قسمت عنوان و قسمت هر متن بين -

  .كليه صفحات داراي هدر باشد -

  .در داخل متن قرار داده شود تصاوير -

  .درج عنوان مقاله و مشخصات نويسندگان در باالي چكيده انگليسي الزامي است -

  .وسط قرار داده شودو شماره صفحه در پايين  -

   .است زير آمده در جدول موارد از يك هر براي استفاده مورد هاي قلم نوع و اندازه -
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  ها اندازه و نوع قلم. 1جدول 

  اندازه قلم  نام قلم  موقعيت استفاده

  Bold 14  نازنين بي  عنوان
 وسط سطر 11 نازنين يب يسازمان وابستگي، نويسندگان ، مدرك تحصيلي،نام

  Times New Roman  9  ايميل

  Bold 12  نينناز بي هاعناوين اصلي بخش
  Bold 11  بي نازنين  عناوين فرعي

  12  نازنين بي  مقاله و متن چكيده متن
  ١١ Times New Roman هاي انگليسي در متن مقاله واژه

  11  بي نازنين  مراجع فارسي
  Times New Roman 10 مراجع انگليسي
  9  بي نازنين  ها متن جداول و شكل
  Bold 10  نازنين بي هاها و باالنويس جدول زيرنويس شكل

  Times New Roman Bold12 عنوان چكيده انگليسي

 Times New Roman  11 چكيده انگليسي متن

 Keywords  Times New Roman  11 Boldكلمه 

Keywords  Times New Roman 11 

  

  تذكر
نسبت به رعايت دقيق  به دليل ضرورت رعايت فرمت ثابت در مجموعه مقاالت همايش، خواهشمند است حداكثر توجه را

 مقاالتو تصحيح فرصت براي بازگرداندن كمبود با توجه به حجم مقاالت دريافتي و  .دستورالعمل ارائه شده مبذول فرمائيد
  .معذور است ه باشندنشدتهيه كه مطابق با دستورالعمل فوق الذكر آثاري  چاپداوري و همايش از ، نامتعارف


