
  به نام خدا
 

  
  

بين پژوهشگران و  تعاملبا هدف  دومين كنفرانس ملي زئوليت ايران   
 19و  18( 1393اه سال بهمن م 30و 29ر تاريخ دانشمندان اين حوزه علمي د

برگزار خواهد علم  و صنعت ايران در دانشكده شيمي دانشگاه ) 2015فوريه 
 .دش

 و دستاوردهاي پژوهشي ها پيشرفتمعرفي هدف از برگزاري اين گردهمايي 
. در زمينه اين علم استمتخصصان داخلي در حوزه زئوليت و تقويت همكاري 

در اين گردهمايي در نظر است بين استادان، پژوهشگران، صنعتگران، 
دانشجويان ارشد و دكتري و ساير عالقمندان در شاخه زئوليت نوعي تعامل و 

اين افراد بتوانند در حوزه تخصصي  تبادل نظر صورت گرفته و در مجموع
  . اي به دست آورندخويش اطالعات و تجارب ارزنده

  
  : محورهاي مورد بحث در اين كنفرانس به قرار زير است

  ها  زئوليت نانو •
  ر گكاتاليز  •
  لكولي وجذب سطحي و غربال م •

  تعويض يون  •
  شيمي ميزبان و مهمان  •
  متخلخل  نانو مواد •
  آلي -هاي فلزيچارچوب •
   محيط زيست  •
  هاي طبيعي زئوليت •
  

هاي مرتبط فرصت دارند  دانشجويان و پژوهشگران رشتهيادآور مي شود كه 
فقط  ماه سال جاري دي 30تا  انگليسي زبان بهرا  مقاالت خودچكيده جامع 

نتايج  .ارسال كنندو مطابق با قالب ارايه شده  يپست الكترونيك طريقاز 
 93بهمن  25مهلت ثبت نام آخرين ماه اعالم خواهد شد و  بهمن 17داوري تا 

 مورداطالعات بيشتر در دسترسي به توانند براي  عالقمندان مي. است
كنفرانس به  وبگاه، به ايران زئوليت مليكنفرانس دومين نام   چگونگي ثبت

  .كنندمراجعه  iust.ac.irhttp://2inzc2015.نشاني 
 خواهد شددر كنفرانس ارايه در صورتي  شده مقاالت پذيرفته :نكته هاي مهم

پرداخت تمام هزينه ثبت كه ارايه دهنده مقاله فايل اسكن شده رسيد بانكي 
 طريق بهمن ماه از 25را تا ) و هديه غذا ،، پذيراييلوح فشردهشامل (نام 

به دبيرخانه ارسال  iust.ac.ir@2inzc2015كنفرانس   يپست الكترونيك
خواهشمند است بر روي فيش بانكي ارسالي حتما كد مقاله ذكر  .كرده باشد

همراه  را اصل رسيد بانكيدر روز برگزاري كنفرانس بايد  افرادهمچنين  شود
رسيد چاپي پرداخت  .و به قسمت پذيرش تحويل دهند دنباشخود داشته 

 .كنندگان در روزهاي برگزاري ارايه خواهد شدهزينه ها به ثبت نام 

 دانشكده شيمي
 دانشگاه علم و صنعت ايران

 دومين كنفرانس ملي زئوليت ايران
1393بهمن  30-29  



محتواي مقاله بايد پژوهشي و حاصل تحقيقات  :ارسال چكيده جامع مقاله 
پژوهشي را داشته و در -مقاله بايد ساختار كامل يك مقاله علمي. افراد باشد

مقاله پيش . زمينه هاي محور كنفرانس حاوي نوعي نوآوري و مطلب نوين باشد
 . نشده باشدو چاپ از اين در جاي ديگري ارايه 

سايت كنفرانس قرار داده شده، آمده  جزييات تنظيم مقاله در قالبي كه در
. بوده و تمام اطالعات الزم را در خود دارد Wordاين قالب در فرمت  .است

   Wordفايل هاي  ذخيره كرده و pdfپس از وارد نمودن مقاله آن را به صورت 
مقاالتي كه طبق قالب تهيه نشده باشد، داوري . ارسال نماييد را pdfو 

كنفرانس و مطابق  يپست الكترونيك طريقارسال مقاله فقط از . نخواهند شد
مسئوليت مطالب هر مقاله تنها به عهده نويسنده يا . با قالب ارايه شده باشد
در بخش موضوعي ايميل، حتما محور كنفرانس را ذكر . نويسندگان آن است

 ..نماييد

جامع توسط اعضاي كميته علمي كنفرانس در صورت  چكيدهپس از بررسي 
پذيرش به صورت سخنراني يا پوستر ارايه خواهد شد كه در هر دو حالت 

نتيجه ارزيابي مقاله تنها به شخص مسئول . ارزش علمي آن يكسان است
مقاله مي تواند مسئول  سههر نفر تنها در . مكاتبات اطالع رساني خواهد شد

به ازاي مقاله هاي دوم و سوم بايد مبلغ پانصد هزا ر ريال براي  .مكاتبات باشد
  . هر كدام پرداخته شود

     . تمام هزينه ها در جدول داده شده است :هزينه ثبت نام در كنفرانس
از راه مراجعه به يكي از  كه اعالم خواهد شد بيهزينه ها بايد به شماره حسا
در هنگام  در روز كنفرانساصل رسيد بانكي و  شعب بانك پرداخت شود
  .پذيرش دريافت خواهد شد

  هزينه ثبت نام افراد شركت كننده
  )بدون تاخير(   ريال2500000  استادان و شركت كنندگان ديگر 

  )بدون تاخير(  ريال  1500000 دانشجويان ارشد و دكتري
  

ثبت نام با تاخير مبلغ پانصد هزار ريال به هزينه هاي ذكر شده، اضافه خواهد 
براي دانشجويان محترم، ارايه فايل اسكن كارت معتبر دانشجويي . شد

   . شودارسال  بايد كنفرانسي پست الكترونيك طريقكه از  استضروري 
  

  1393جدول زمان بندي كنفرانس ملي زئوليت ايران 
  93ماه  دي 30  پايان ارسال چكيده جامع 

  93ماه  بهمن 17  اعالم نتايجپايان داوري و
  93بهمن ماه  25 پايان ثبت نام

  93بهمن ماه  30و  29 تاريخ كنفرانس
  

درب اصلي ه، اگتهران، خ هنگام، خ دانش :نشاني محل برگزاري سمينار
  مجتمع امام  خمينيدانشگاه علم و صنعت ايران، 

تهران، خ هنگام، خ فرجام، خ شهيد حيدرخاني، خ  :نشاني دبيرخانه سمينار
  شهيد ملك لو، درب جنوبي دانشگاه علم و صنعت ايران، دانشكده شيمي 

  : تماس با دبيرخانه

   021 – 77491204:  نمابر                                     021 – 77240516:  تلفن
   http://2inzc2015.iust.ac.ir   :وبگاه 

  2inzc2015@iust.ac.ir:پست الكترونيك


