
 

 

  

   

 

  

 همایش اهداف

پظٍّؾ جذیذتشیي ٍ علوی دػتاٍسدّای آخشیي تا آؿٌایی -

 .ؿٌاػی کاًی ٍ تلَسؿٌاػی علَم دس یافتِ اًجام ّای

 تیي تجشتیات ٍ داًؾ اًتقال تشای هٌاػة تؼتش ػاصی فشاّن -

 .صٌعتی ٍ داًـگاّی تحقیقاتی، هشاکض

 ّایتخؾ گضاساى ػیاػت ٍ ًظشاى صاحة تَجِ جلة -

 .ؿٌاػی کاًی ٍ تلَسؿٌاػی

 همایش محورهای

 کاًِ آسایی  -

 ّاکاًی ٍ تلَسّا ؿٌاػی صهیي -

 ّاگَّشػٌگ تجاست ٍ ػاخت تْؼاصی، -

 ّاًاًَتلَس ٍ هایع ّایتلَس اتشسػاًاّا، -

 X پشتَ تا ّاتلَس ٍ هَاد ػاختاس تشسػی -

 هحیطیصیؼت ٍ پضؿکی ؿٌاػیکاًی -

 گَّشّا اکتـاف ٍ طئَؿیوی ؿٌاػی،صهیي -

 ًاصک ّایالیِ فیضیکی خَاف ٍ ػاختاس هطالعِ -

 صٌعتی ّایکاًی ؿٌاػیکاًی ٍ ؿٌاػیتلَس -

 ّاکاًی ٍ تلَسّا ٌّذػِ ٍ ؿیویاییی، فیضیک خَاف -

کاًی ٍ تلَسؿٌاػی دس پیـشفتِ دػتگاّی تجضیِ ّایسٍؽ -

 ؿٌاػی

 ًفتی ٍ هعذًی رخایش اکتـاف دس دسگیش ػیاالت هطالعات -

 ؿٌاػیکاًی ٍ تلَسؿٌاػی علَم تا هشتثط ّایصهیٌِ ػایش -

 :کنفرانس در شرکت خصوص در پرسشنامه

 : .............       ًام

 : ............................خاًَادگی ًام

 : ............................... خذهت هحل

: ..................                                                   ػوت

 .....................: تحصیلی سؿتِ

 : ..........................تحصیالت هیضاى

 :.....................................................................پؼتی کاهل ًـاًی

 : .............................................................الکتشًٍیکی ًـاًی

 ........................................................: دٍسًگاس ٍ تلفي ؿواسُ

 کشد؟ خَاّیذ اسائِ ایهقالِ کٌفشاًغ دس آیا

 خیش                     تلِ

 

 تاسیخ ٍ اهضاء
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 6 آى حذاکثش ٍ 4 هقالِ ّش صفحات تعذاد حذاقل: ًکتِ

 تِ اًجوي ػایت دس هقالِ ًگاسؽ ساٌّوای فایل. ؿذ تعییي

 .اػت ؿذُ تاسگزاسی http://www.cmsi.ir آدسع

 :نام ثبت

  :ًام ثثت ّضیٌِ

 تلَس اًجوي اعضای ّوِ تشای ّوایؾ دس ؿشکت ّضیٌِ

 .تاؿذ هی سیال 000/000/1 ایشاى ؿٌاػیکاًی ٍ ؿٌاػی

 .(اػت الضاهی اًجوي دس عضَیت تاییذیِ اسائِ)

 دٍ تَاًذ هی حذاکثش کٌٌذُ ؿشکت ّش کِ اػت رکش تِ الصم

 ای ّضیٌِ دٍم ی هقالِ تاتت ٍ ًوایذ اسػال ّوایؾ تِ هقالِ

 .ؿذ ًخَاّذ دسیافت

 ؿَدهی دسخَاػت ّوایؾ دس ؿشکت تِ هٌذاى عالقِ اص

 ؿواسُ تِ اًجوي کاست تِ سا ًاهِ ثثت یّضیٌِ

 ًضد 18779 جاسی حؼاب تِ یا ٍ  5859837002914303

 ًام تِ 4250کذ هـْذ فشدٍػی داًـگاُ ؿعثِ تجاست تاًک

 سػیذ اصل ٍ ٍاسیض ایشاى ؿٌاػیکاًی ٍ ؿٌاػی تلَس اًجوي

 . ًوایٌذ اسػال ّوایؾ دتیشخاًِ تِ سا آى فیؾ یا

  

 :هقالِ اسػال هْلتآخشیي 

24/10/1400 

 

 :داٍسی ًتایج اعالم

1/11/1400 

 

 :ّوایؾ دس ؿشکت دسخَاػت ٍ ًام ثثت هْلتآخشیي 

1/11/1400 

 

صهیي، علَم ّای دس ؿاخِهعشفی کتاب ػال  ّوایؾ، تا ّوضهاى 

 . تاؿذ گزؿتِ آى چاج اص ػال 2 حذاکثش کِ ؿیوی ٍ فیضیک

 ّوایؾ دس هجالت داخلی ػخٌشاًی چاج هقاالت هٌتخة

 صیش:

 تلَسؿٌاػی ٍ کاًی ؿٌاػی ایشاىهجلِ -1
2-Progress in Physics of Applied 

Materials  
اًتخاب هقاالت هٌتخة پَػتش ٍ حوایت اص آى ّا .  

 

 : دتیشخاًِ آدسع

 فیضیک داًـکذُ ،داهغاى داًـگاُداهغاى،  ،ػوٌاى

 

 09304547332ٍ        09120816781: تلفي

 scm29@du.ac.ir: الکتشًٍیکی پؼت

   http://www.cmsi.ir: ایٌتشًتی ػایت
  

http://www.cmsi.ir

http://www.cmsi.ir
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