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کنفرانس: اعضای هیات رئیسه 

کنفرانس: نشریات علمی-پژوهشی و ترویجی همکار 

نشریه علمی-پژوهشی 

»سنجش از دور و GIS  ایران«

نشریه علمی-پژوهشی 

»پژوهش های اقلیم شناسی«

نشریه علمی-ترویجی 

»نیوار«

کنفرانس، مقاالت برتر بـــه صورت رایگان و بـــدون طی فرآیند  بر اســـاس توافق انجام شـــده با ســـه نشـــریه تخصصی و معتبـــر مرتبط با موضوعـــات 
داوری مجدد توســـط نشـــریه، پذیرش و چاپ می شوند.

:)ISC( مجوز پایگاه استنادی علوم جهان اسالم

تأســـیس پایگاه اســـتنادی علوم جهان اســـام )ISC( در چهارمین نشســـت آموزش عالی و تحقیقات علمی 
کو پایتخت آذربایجان به تأیید رســـید و بر این اســـاس دانشگاه ها و  کتبر 2008 در با کشـــورهای اســـامی در ا
کشـــورهای اسامی موظف به همکاری با این پایگاه هســـتند.در سال 1387 شورای  مؤسســـات تحقیقاتی 
گســـترش آمـــوزش عالـــی در وزارت علـــوم، تحقیقـــات و فنـــاوری ایجـــاد این پایـــگاه به صورت یک مؤسســـه 
کشورهای اسامی  کلیه  کنون  کرد. هم ا پژوهشـــی مستقل، اساسنامه و تشـــکیات ســـازمانی آن را تصویب 
کشورهای اســـامی غیر عربی قاره  کشـــورهای عربی،  در پنج منطقه مختلف از جمله جنوب شـــرقی آســـیا، 
کشـــورهای اســـامی در منطقه خاورمیانه، اروپا و  کشـــورهای آســـیای مرکزی و منطقه قفقاز و ســـایر  آفریقا، 

آمریکای جنوبی امـــکان بهره برداری از خدمـــات ISC را دارند.

ثبت شده در پایگاه استنادی علوم جهان 

اسالم )ISC( با کد:

۹۸۱۹۰-۵۳۲۸۷

کنفرانس: موضوعات 

گاهی های اقلیمی، سیل و مخاطرات جوی و اقلیمی  ۱- پیش بینی و پیش آ
۲- اثرات تغییر اقلیم و آسیب پذیری ناشی از سیل، خشکسالی و سایر مخاطرات اقلیمی

۳- توان اقلیمی، توسعه پایدار و تاب آوری
کاهش پیامدهای زیانبار تغییر اقلیم  ۴- سازگاری و 

کنفرانس مراجعه فرمایید.۵- آثار و آسیب پذیری اجتماعی و اقتصادی ناشی از تغییر اقلیم  برای اطاع از زیرمحورها به سایت 


