نش
اداره رعلم ،کتابخاهن و اطالعرسانی

معاونت

تاریخ:

حمایت از کنفرانسها

حمایت معنوی 

نوع درخواست:

اطالعات کنفرانس

شماره:

حمایت مادی و معنوی 

تصویر گرافیکی (ابتدا یک تصویر مشخصکنندهی سرفصل به شکل گرافیکی باشد)

* نوع سازمان برگزارکننده اصلی کنفرانس« :زبانه»

* نام سازمان برگزارکننده اصلی کنفرانس................................................................................. :
تاریخ برگزاری................................. :
محل برگزاری.............................. :
*زمینه تخصصی اصلی کنفرانس:
رشته دانشگاهی اصلی مرتبط با موضوع کنفرانس:
محور اصلی کنفرانس................................................................................ :
محورهای فرعی کنفرانس:

(حداکثر  5محور فرعی دارای اولویت بیان شود)

................................................................................1
................................................................................ .2
................................................................................ .3
................................................................................ .4
................................................................................ .5

انجمن علمی برگزارکننده اصلی کنفرانس
* نام انجمن علمی * ......................................................................................................... .......................... :رتبه انجمن« :زبانه»

*مجوز فعالیت انجمن علمی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
* بارگذاری فایل مربوط با فرمت  pdfیا  jpgو با حجم کمتر از ؟ باشد.
((واحد محترم شبکه پژوهشگاه نیرو ،لطفاً حجم فایل را مطابق با استاندارد سایت و حجم موردنظر خود اعالم نمایید ))

*نام دبیر انجمن:

File

Jpg

سازمان کنفرانس
* شماره تلفن همراه............. :

* نام رئیس کنفرانس * ....................................... :مرتبه علمی« :زبانه»

* بارگذاری حکم هیأت علمی (درصورت هیأت علمی بودن)

File

Jpg
* بارگذاری فایل مربوط با فرمت  pdfیا  jpgو با حجم کمتر از ؟ باشد.

* نام دبیر کنفرانس........................................ :

* شماره تلفن همراه........................... :

* مرتبه علمی« :زبانه»

*نام دبیر علمی کنفرانس  * ................................... :مرتبه علمی« :زبانه»
نام دبیر اجرایی کنفرانس ........................................ :

مسئول مکاتبات

* مرتبه علمی« :زبانه»

* شماره تلفن همراه........................... :
* شماره تلفن همراه........................... :

* حکم هیأت علمی

(درصورت هیأت علمی

* حکم هیأت علمی
* حکم هیأت علمی

بودن)

(درصورت هیأت علمی

(درصورت هیأت علمی

بودن)

بودن)

تصویر گرافیکی (ابتدا یک تصویر مشخصکنندهی موضوع به شکل گرافیکی باشد)
* شماره تلفن همراه................................. :

* نام و نام خانوادگی * ......................................... .......... :سمت در ساختار سازمان کنفرانس........................................ :

اطالعات و مدارک مورد نیاز
*تعداد اعضای کمیته علمی کنفرانس با سابقه کار باالی  10سال در صنعت برق و انرژی............................................. :
*سطح کنفرانس «زبانه»

* شماره آخرین دوره برگزاری........................... :
* شماره دوره حاضر کنفرانس............................. :
* تعداد مقاالت دریافتی در آخرین دوره برگزاری................................ :
*تعداد مقاالت پذیرششده در آخرین دوره برگزاری.................................. :
* وضعیت نهاییشده نمایهشدن مقاالت در پایگاههای ملی و بینالمللی

(مجوز مربوط بارگذاری شود)

* بارگذاری مجوزهای نمایهشدن

..................................................................1

File

File

Jpg

Jpg

* بارگذاری فایل مربوط با فرمت  pdfیا  jpgو با حجم کمتر از ؟ باشد.

.................................................................. 2
.................................................................. 3
* نام سایر حمایتکنندگان قطعی (نهاییشده تا این لحظه):

* بارگذاری مجوز برگزاری کنفرانس

( 6فیلد خالی جهت ورود اطالعات پیشبینی شود)
...........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

...........................................................................

..........................................................................

File

pg
(مجوز اخذشده در راستای برگزاری کنفرانس از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و یا وزارتخانهای که سازمان متقاضی زیرمجموعهی آن میشود).

* نمونه نهایی بروشورها و پوستر کنفرانس

File

File

File

File

File

pg

pg

pg

pg

pg

* بارگذاری فایل مربوط با فرمت  pdfیا  jpgو با حجم کمتر از ؟ باشد.

خواهشمند است خدمات قابل ارائه کنفرانس به پژوهشگران پژوهشگاه نیرو را در این بخش اعالم فرموده و سپس شرح دهید:
................................................................................................................................... ............................................................................. ......................... .1
................................................................................................................................... ...................................................................................................... .2
................................................................................................................................... ...................................................................................................... .3
................................................................................................................................... ...................................................................................................... .4
................................................................................................................................... ............................................................................. ......................... .5

لطفاً به گونهای تنظیم شود که امکان انتخاب هردو مورد رایگان و
با

در صورت اننتخاب هرکدام ،اطالعات مقابل آن
ظاهر گردد

تخفیف همزمان وجود داشته باشد.

(اطالعات زبانهی باال شامل:
عضویت پژوهشگران در کمیته علمی  ..............................................................رایگان  تعداد............

تخفیف درصد ....مبلغ اولیه .......مبلغ نهایی .........

حضور و ثبتنام پژوهشگران در کنفرانس  ..........................................................رایگان  تعداد............

تخفیف درصد ....مبلغ اولیه .......مبلغ نهایی .........

حضور و ثبتنام پژوهشگران در کارگاههای جانبی  .............................................رایگان  تعداد............

تخفیف درصد ....مبلغ اولیه .......مبلغ نهایی .........

برگزاری میزگرد/پنلهای تخصصی در کنفرانس  .................................................رایگان  تعداد............

تخفیف درصد ....مبلغ اولیه .......مبلغ نهایی .........

تخصیص غرفه و فضای تبلیغاتی  ................................................................رایگان  متراژ.......
برگزاری سخنرانی تخصصی/کارگاههای علمی در کنفرانس ..................................................
ثبت مقاالت پژوهشگران .....................................................................

تخفیف متراژ  .....درصد تخفیف ....مبلغ اولیه .......مبلغ نهایی .........

تعداد............

رایگان  تعداد............

تخفیف تعداد  .....درصد ....مبلغ اولیه .......مبلغ نهایی .........

سایر موارد پیشنهادی و توضیحات مربوط:
....................................................................................................................................................................... ............................................................................. .......................
....................................................................................................................................................................... ............................................................................. .......................
....................................................................................................................................................................... ............................................................................. .......................

اطالعات تماس

تصویر گرافیکی

*نشانی دبیرخانه................................................................................................................................................................... ....................................................................... :
* شماره تلفن ثابت دبیرخانه  * ........................................... :شماره نمابر............................................. :
* پست الکترونیک رسمی دبیرخانه.......................................................... :

نامهی رسمی درخواست حمایت از کنفرانس

تصویر گرافیکی

خواهشمند است نامهی دبیر محترم انجمن علمی برگزارکننده ی اصلی آن رویداد مبنی بر درخواست حمایت از کنفرانس حاضر حاوی اطالعات ذیل و مستندات مربوط خطاب به معاون پژوهشی پژوهشگاه
نیرو در این قسمت بارگذاری شود و سپس اصل نامه همراه با مستندات مربوط در مهلت تعیینشده به اداره نشرعلم پژوهشگاه نیرو تحویل داده شود.

اطالعات الزم و مستندات مربوط:
 .1تأیید برگزاری کنفرانس توسط انجمن علمی مبنی بر اینکه انجمن علمی برگزارکنندهی اصلی کنفرانس باشد.
 .2بیان رتبهی انجمن علمی و پیوست مجوز فعالیت انجمن از سوی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
 .3معرفی دبیر کنفرانس (در صورت عدم وجود سمت دبیر ،معرفی دبیر علمی کنفرانس) با ذکر دقیق مرتبهی علمی و ارائهی حکم هیأت علمی
 .4بیان تعداد اعضای کمیتهی علمی با سابقهی کار باالی  10سال در صنعت برق و انرژی
 .5بیان تعداد مقاالت دریافتی و پذیرش شده در آخرین دورهی برگزاری با ذکر شمارهی دورهی برگزاری
 .6وضعیت نهایی شدهی نمایه شدن مقاالت در پایگاههای ملی و بینالمللی با ارائهی مجوز نهایی
 .7پیوست مجوز برگزاری کنفرانس از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و یا وزارتخانهای که سازمان متقاضی زیرمجموعهی آن
میشود.
 .8نمونهی نهایی بروشورها و پوسترهای کنفرانس
 .9خدمات قابل ارائه به پژوهشگران پژوهشگاه نیرو (مطابق با آنچه در فرم حاضر تکمیل شده است)

