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ثزرعي ًؾزيبت علوي کؾَر

راٌّوبی تْيِ هقبالت
 -1همبلِ ّب ثِ صثبى فبسػي ثب چىيذُ اًگليؼي عجك ساٌّوبي صيش تْيِ ؿًَذ ٍ ثرشاي ثشسػري ثرِ
ػبيت ًـشيِ اسػبل ؿًَذ.
 -2همبالتي دزيشفتِ هيؿًَذ وِ دس ّيج ًـشيِ ديگش ثِ چبح ًشػيذُ ثبؿذ.
 -3همبالت ثبيذ ػلوي -دظٍّـي ثبؿٌذ ٍ هشثَط ثِ ػلَم جغشافيبيي ثبؿٌذ.
 -4ػبختبس همبلِ ثبيذ ثِ صَست ػلوي ؿبهل :چىيذُ فبسػري ٍ الترييم همذهرِم سٍؽ تحميركم
ًتبيجم ًتيجِ گيشي ٍ هٌبثغ ٍ هبخز ثبؿذ .فبيل اصلي همبلِ ثبيذ وبهرل ٍ ثرذٍى ًربم ًَيؼرٌذگبى
ثبؿذ .هـخصبت ًَيؼٌذگبى ثِ فبسػي ٍ التيي دس يه فبيل جذاگبًِ هغبثك دػتَس ػبهبًِ تْيرِ
ٍ اسػبل ؿَد.
 -5چىيذُ فبسػي ٍ اًگليؼي حذاوثش ثبيذ  250ولوِ ٍ داساي وليذ ٍاطگبى ثبؿٌذ.
 -6همبلِّب ثِ صَست تبيخؿذُ ثب خظ ثي ًبصًيي  12ثِ ؿىل ٍسدم دس هحيظ  Word 2003يرب
2010
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Lin spacing: single
ثب حذاوثش تؼذاد صفحبت  20 :صفحِ دس لبلت فَسهت ًـشيِ اص عشيك ػبيت هجلِ:
 http://jgs.khu.ac.irاسػبل ؿَد .دس ضوي فبيل اصلي همبلِ ثبيذ وبهل ٍ ثذٍى ًبم
ًَيؼٌذگبى ثبؿذ.
ً -7مـِ ّب ٍ تصبٍيش ثبيذ ثِ اًذاصُ فشهت هجلِ ثبؿٌذ.ػٌَاى جذٍل دس ثربالي آى ًَؿرتِ ؿرَد ٍ
ًوَداسم تصبٍيش ٍ ًمـِ دس دبييي آًْب ًَؿتِ ؿَد ٍ ّوِ ثِ ػٌَاى ؿىل تؼشيف ؿًَذ(فًَت ٍ 10
ثَلذ).اسػبل اؿىبل ٍ جذاٍل ثِ صَست جذاگبًِ اختيبسي اػت.
هثبل :ؿىل (ً .)1مـِ يب ًوَداس يب هَلؼيت جغشافيبيي ...
جذٍل (... .)1
 -8ػٌَاى همبلِ فبسػي ٍ التيي(اًذاصُ  16ثَلذ)م ًبم وبهل ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبىم ػٌَاى ؿرغلي
يب ػلوي ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى ثِ فبسػي ٍ التيي(داًـجَم هشثيم اػتبديبس ٍ يرب ( ) ...اًرذاصُ 10

ثَلذ) ٍ دؼت الىتشًٍيىي ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى ٍ ًـبًي دؼتي ًَيؼٌذُ هؼئَل دس يه صفحِ
جذاگبًِ هغبثك دػتَس ػبيت ًَؿتِ ؿَد.
 -9عشص ًَؿتي سفشًغ ثبيذ ثِ ؿىل ريل ثبؿذً :بم خبًَادگيم ًبم (ػبل ) .ػٌَاى (ثَلرذ)م هحرل
چبحم ًبؿشم جلذ ٍ صفحِ
 -10توبم سفشًغ ّبي داخل هتي فبسػي ثِ ايي عشيرك (هْرذٍيم )105 :1374ثرب فًَرت ٍ 12
التيي ( (Karar,2001:100ثب اًذاصُ  10تبيخ ؿَد.
 -11عشص ًَؿتي سفشًغ ّبي التيي :ػٌَاى همبلِ ثَلذ ٍ ايتبليه ثبؿذ
Zampieri, M., )2010(. Regional climate change in the Northern Adriatic. J. Phys.
Chem. Earth, doi:10.1016/j.pce.2010.02.003
Coppola, E. and F. Giorgi, )2010(. An assessment of temperature and precipitation
change projections over Italy from recent global and regional climate model
simulations. International Journal of Climatology, 30, 11-32.
Zhang, D.F., A.S. Zakey, X.J. Gao, F. Giorgi and F. Solmon, (2009(. Simulation of
dust aerosol and its regional feedbacks over East Asia using a regional climate
model. Atmospheric Chemistry and Physics, 9, 1095-1110.

 -12همبالت دسيبفت ؿذُم دغ دادُ ًويؿَد ٍ فصلٌبهِ دس سدم تلخيص ٍ ٍيرشايؾ هغبلرت آصاد
اػت.
 -13هَضَع همبلِ ثبيذ هشتجظ ثب سؿتِ تخصصي ًَيؼٌذُ يب ًَيؼٌذگبى ثبؿذ دس غيش ايي صَست
(حتي يىي اص ًَيؼٌذگبى) همبلِ سد هي ؿَد.
 -14هؼؤٍليت هحتَايي همبالت ثِ ػْذُ ًَيؼٌذُ اػت.
 -15دس صَستي وِ دس همبلِ هَاسد ثبال سػبيت ًـَدم همبلِ دغ فشػتبدُ هي ؿَد.
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