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داًـگبُ اصفْبى

دکتش ػیذ اػکٌذس صیذائی

اػتبدیبس رغشافیب (ثشًبهِ سیضی سٍػتبیی)

داًـگبُ اصفْبى

دکتش اصغش ضشاثی

اػتبد رغشافیب ( ثشًبهِ سیضی ؿْشی)
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داًـیبس رغشافیب (ثشًبهِ سیضی ؿْشی)
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داًـیبس رغشافیب (طئَهَسفَلَطی)
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داًـیبس رغشافیب (ثشًبهِ سیضی ؿْشی)
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*ایي هزلِ هؼؤٍل آسا ٍ ًظشات هٌذسد دس همبالت ًیؼت.
همبالت سػیذُ ثبصگـت دادُ ًویؿَدً .مل هغبلت ثب رکش ًبم هزلِ ٍ ًَیؼٌذُ ثالهبًع اػت.
ًطاًی پستی هجلِ :اصفْبى – داًـگبُ اصفْبى – ػبصهبى هشکضی – هعبًٍت تحمیمبت ٍ فٌبٍسی – دظٍّـکذُ علَم رغشافیبیی  -دفتش
هزلِ ثشًبهِسیضی فضبیی
کذدؼتی81746-73441 :
تلفکغ0311-7934431 :
تلفي0311-7934431 :
ًـبًی دؼت الکتشًٍیکیsppl@res.ui.ac.ir :
دبیگبُ الکتشًٍیکی هزلِhttp://uijs.ui.ac.ir/sppl :

ّوکاراى علوی ایي ضوارُ

اعضاااابی هحتااااشم ّیااااگت علواااای داًـااااگبُّااااب ٍ هؤػؼاااابت آهَصؿاااای ٍ دظٍّـاااای
کـاااَس کاااِ دس داٍسی ٍ اسصیااابثی همااابالت ایاااي ؿاااوبسُ ثاااب هزلاااِ ثشًبهاااِ سیاااضی
فضااابیی ّوکااابسی داؿاااتِاًاااذ هعشفااای ؿاااذُ ٍ اص خاااذهبت علوااای آًْاااب تماااذیش
هیگشدد:
دکتااااش غالهشضااااب ؿاااایشاى  -دکتااااش اصااااغش ضااااشاثی  -دکتااااش ػاااایذ
اػاااااکٌذس صااااایذایی -دکتاااااش حویذسضاااااب ٍاسحااااای -دکتاااااش احواااااذ
ؿاااابّیًَذی  -دکتااااش داسیااااَؽ سحیواااای -دکتااااش هظگاااابى اًتظاااابسی
 دکتاااااااش حؼااااااایي صاااااااشاهی  -دکتاااااااش هْاااااااشاى ؿاااااااجبًکبسی -دکتشهزیذ غیبث

راٌّوای تٌظین ٍ ًگارش هماالت
تزای جلَگیزی اس تأخیز در داٍری ٍ اًتطار تِ هَلع هجلِ ،لطفاً تِ ًکات سیز تَجِ فزهایید.
اًطثاق همالِ تا هحَرّای فعالیت هجلِ اس جولِ:
 دشاکٌذگی فضبیی دس اثعبد التصبدی ارتوبعی ٍ فشٌّگی اسایِ تئَسی ّب سٍؽ ّب ٍ تکٌیک ّب دس ثشًبهِ سیضی فضبیی ساثغِ تَػعِ دبیذاس ٍ تَػعِ فضبیی ًمؾ في آٍسی ّبی رذیذ  ICT ٍ ITدس ثشًبهِ سیضی تَػعِ فضبیی ًمؾ فضبّب ٍ ػکًَتگبّْبی هزبصی دس تَػعِ فضبیی ثشسػی ٍ تحلیل ػیؼتن ّبی ؿْشی ٍ سٍػتبیی داًبیی هحَسی ٍ ثشًبهِ سیضی تَػعِ فضبیی گشدؿگشی ٍ ثشًبهِ سیضی تَػعِ فضبیی رْبًی ؿذى ٍ استجبط آى ثب ثشًبهِ سیضی تَػعِ فضبیی* همبالت ًجبیؼتی دس هزالت خبسری ٍ داخلی ٍ ػویٌبسّب چبح اسائِ ٍ یب اسػبل ؿذُ ثبؿذ.
* همبالت ٍاصلِ عَدت دادُ ًویؿَد.
* همبالت ثبیؼتی اص ػغح علوی هٌبػجی ثشخَسداس ثَدُ ٍ ثِ ؿیَُ دظٍّـی ٍ تحلیلی تذٍیي ٍ لَاعذ ًگبسؿی دس آى
هشاعبت ؿذُ ٍ ثِ صَست سٍاى ثبؿذ.
 عٌبٍیي اصلی ٍ فشعی دس همبلِ ثبیذ کذگزاسی ؿًَذ ثِگًَِای کِ کذّبی اصلی ػوت ساػت ٍ کذّبی فشعی ثِػوت چخ اضبفِگشدد (ثِ صَست )... 3-1 2-1 1-1 1 :ثِ عَسی کِ عذد  1کذ عٌَاى اصلی ٍ کذّبی ٍ 2 ٍ 1
 ...کذ عٌَاىّبی فشعی اػت(دس لؼوت ػبختبس همبلِ ًحَُ کذگزاسی هغبلت رکش ؿذُ اػت).
 ًحَُ سفشًغ دّی دس هتي (ؿکَیی  ٍ )124 :1384هٌبثع ایٌتشًتی( ) /www.google.com؛ حزن همبلِ ثِ عَس هتَػظ  20-15صفحِ؛ حبؿیِّبی هتي همبلِ اص ثبال  3.5ػبًتی هتش عشفیي  2ػبًتی هتش ٍ اص دبییي  3ػبًتی هتش ثبؿذ. رذٍلّب ًوَداسّب ًمـِّب ٍ تصبٍیش ّوشاُ ثب رکش هٌجع ّش کذام ثصَست رذاگبًِ اص ؿوبسُ یک الی آخشؿوبسُ گزاسی ؿًَذ؛ (هگخز آًْب دس لؼوت دبییي ػوت چخ آٍسدُ ؿَد)
 للن هَسد اػتفبدُ دس هتي همبلِ :عٌَاى همبلِ ثب للن ثی لَتَع ػیبُ  16توبهی عٌَاىّبی دس هتي ثب للن ثی لَتَعػیبُ  ٍ 13هتي همبلِ ثب للن ثی لَتَع هعوَلی  13هتي چکیذُ اًگلیؼی ثب للن تبینًیَسٍهي .11

ساختار همالِ:
چکیذُ فبسػی ٍ اًگلیؼی ؿبهل :عشح هؼگلِ سٍؽ تحمیك اثضاس روع آٍسی دادُّب تکٌیک ثکبس سفتِ ًتبیذ ٍ
ٍاطُّبی کلیذی( 4تب ٍ 6اطُ) چکیذُ حذاکخش دس یک صفحِ
 - 2همدهِ
ؿبهل -1-1 :عشح هؼگلِ  -2-1اّویت ٍ ضشٍست  -3-1اّذاف  -4-1ػَاثك  -5-1ػائَالّاب ٍ فشضایِّاب -6-1
سٍؽ تحمیك ٍ هشاحل آى (سٍؽ تحمیك ربهعاِ آهابسی سٍؽ ًوًَاِ گیاشی حزان ًوًَاِ ٍ سٍؽ تعیایي آى اثاضاس
گشدآٍسی دادُّب ٍ اعتجبسػٌزی آًْب)  -7-1هعشفی هتغیشّب ٍ ؿبخصّب  -8-1هحذٍدُ ٍ للوشٍ دظٍّؾ
 -3هفاّین ،دیدگاُّا ٍ هثاًی ًظزی
 -1-2تعبسیف ٍ هفبّین  -2-2دیذگبُّب ٍ هجبًی ًظشی ٍ ...
 -3کبسثشد سٍؽّب تکٌیکّب ثحج ثشسػی ٍ تزضیِ ٍ تحلیل فشضیِّب ٍ ػَالّب ثب اػتفبدُ اص سٍؽّبی کوی ٍ
کیفی.
 - 4روعثٌذی ٍ ًتیزِگیشی دس ساػتبی اّذاف ػؤالّب ٍ فشضیِّب ٍ ًتبیذ حبصل اص ثکبسگیشی تکٌیکّب ٍ
آصهَىّب
 -5دیـٌْبدّب ٍ ساّجشدّب دس رْت حل هـکلّب ٍ ثْشُگیشی اص تَاًوٌذیّب ثب تعییي اٍلَیت صهبًی ٍ هکبًی ٍ
دظٍّؾّبی آتی
هٌاتع:
ثب تشتیت الفجبیی ؿبهل:
 کتبة تبلیف ؿذًُ :بم خبًَادگی ًبم(هؤلف) ػبل ًبم کتبة ًبؿش ًَثت چبح هحل چبح کتبة تشروِ ؿذًُ :بم خبًَادگی ًبم(هؤلف) ػبل ًبم کتبة ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هتشرن ًبؿش ًَثت چبحهحل چبح
 همبالتً :بم خبًَادگی ًبم ػبل ًبم همبلِ ًبم هزلِ ؿوبسُ هؼلؼل هحل چبح هٌبثع ایٌتشًتی) /www.google.com ( : دبیبىًبهِّبً :بم خبًَادگی ًبم ًَیؼٌذُ ػبل عٌَاى دبیبى ًبهِ ًبم خبًَادگی ٍ ًبم اػتبد ساٌّوب داًـگبُ ٍ گشٍُ. -هٌبثع التیي ّوبًٌذ چیذهبى ٍ تشتیت هٌبثع فَق الزکش اػت.

فْزست هطالة
■ سٌجص سطح سالهت رٍستاییاى ٍ عَاهل فزدی هؤثز تز آى در ضْزستاى هیثد -یشد

1-18

علی اکجش عٌبثؼتبًی ٍ صذیمِ ثْضادی
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19-36
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37-56
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روبل هحوذی هحوذ ربػن ؿبّؼًَی ًؼشیي ؿشیفی
■ تحلیلی تز تَسعِ هٌطمِای استاىّای کطَر

101-116

اصغش ضشاثی هلیحِ ایضدی
■ تعییي هٌاطك در هعزض خطز تیواریّای هطتزن اًساى ٍ دام در استاى خَسستاى
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