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 شناسیها و تجهیزات زمیننمایشگاه گوهرسنگ

ها، وسایل و های گوهرسنگداوطلبین برگزاری نمایشگاه

معدنی و همچنین کلیه موسسات  -شناسیتجهیزات زمین

ه مایل به داشتن غرفه در محل برگزاری هایی کو شرکت

باشند، برای اطالع از نحوه شرکت در نمایشگاه همایش می

وانند با دبیرخانه همایش تماس بگیرند. با توجه به تمی

هایی با شرکتها فضای نمایشگاه، اولویت واگذاری غرفه

 است که مدارک خود را زودتر ارسال نمایند.

 



 

 

 

دانشگاه بیرجند با همکاری انجمن 

در راستای  ناشناسی ایراسی و کانیبلورشن

های علمی توسعه و تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافته

و پژوهشی، در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال، 

دومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران را 

در دانشگاه بیرجند برگزار  4921آبان  82و  82در تاریخ 

از کلیه اساتید، ایش، لذا دبیرخانه همنماید. 

مند پژوهان، صاحبان اندیشه و دانشجویان عالقهدانش

جهت حضور در همایش و ارائه مقاالت مرتبط با صنعت 

 .آوردی و بلورشناسی دعوت به عمل میگوهرشناس

 محورهای همایش:

 هاشناسی و نحوه تشکیل گوهرسنگزمین 

 هاژئوشیمی و بلورشیمی گوهرسنگ 

 های ساخت آزمایشگاهی سازی و روشبه

 هاگوهرسنگ

 هاتاریخچه و سیر تکاملی صنعت گوهرسنگ 

 ها در ایران و جهانتجارت گوهرسنگ 

 هاتراش و طراحی گوهرسنگ 

 هازایی صنعت گوهرسنگکارآفرینی و اشتغال 

 هاهای نوین شناسایی گوهرسنگروش 

 هاهای فرهنگی  و اجتماعی صنعت گوهرسنگزمینه 

 نحوه نگارش و ارسال مقاله:

شود، فرمت مقاله را که مندان به ارائه مقاله درخواست میاز عالقه

باشد، از سایت دریافت کرده، مطابق دستور دارای سربرگ همایش می

فقط از طریق پست الکترونیک به دو العمل تنظیم نمونده و 

  ارسال نمایند. نامهمراه با فرم ثبت dworو  pdfصورت 

 conf.birjand.ac.ir/gemc2 :همایش آدرس سایت

 gemc2@birjand.ac.ir         پست الکترونیکی دبیرخانه:

بایست محتوای پژوهشی و یا صنعتی داشته و حاوی مقاله می

ها، گوهرشناسی، بلورشناسی و های نو در صنعت گوهرسنگیافته

 شد و فقط بصورت مقاله کامل قابل بررسی است.علوم مربوطه با

  ،مقاله کامل شامل: چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه

-گیری و منابع فارسیروش مطالعه، بحث و نتیجه

صفحه مجموع متن، جداول،  0انگلیسی  )حداکثر 

 اشکال و منابع(.

های ها و دستورالعمل، با استفاده از قلمwordافزار مقاله با نرم

و فاصله سطرها  از اطراف 1/0های با حاشیه A4در صفحه  زیر

 یک تایپ شود. 

  قلم عنوان مقاله فارسیB Nazanin 16  ضخیم و التین 

Times New Roman 14 ضخیم 

  قلم نام نویسنده و مرکز پژوهشی فارسیB Nazanin 13 

 معمولی Times New Roman 11معمولی و التین با 

  قلم متن فارسیB Nazanin 12  معمولی و التینTimes 

New Roman 11 معمولی  

  قلم زیرنویس شکلB Nazanin 10  معمولی و التین 

Times New Roman 9 معمولی 

  قلم مراجع فارسیB Nazanin 12  معمولی و التین

Times New Roman 11 معمولی 

 سخنران با عالمت )*( مشخص شود. **

 هاهزینه

 مقاالت و تغذیه CDنام شامل خدمات علمی، هزینه ثبت

 (5049هزینه عضویت در انجمن )سال 

 ریال 933333دانشجویان 

 ریال 033333سایر افراد 

( در انجمن بلورشناسی و 21به عضویت )سال  پذیرش مقاالت منوط

شناسی ایران است که همزمان با ارسال مقاله باید انجام گردد. نحوه کانی

کارت عضویت  کپی )تصویر( عضویت در سایت انجمن موجود است. ارائه

هنگام ارسال مقاله الزامی کارت دانشجویی برای دانشجویان( و انجمن )

 است.

-42882بصورت جداگانه باید به حساب جاری  یشدر همانام هزینه ثبت

بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی مشهد به نام انجمن  1824

 واریز گردد. 2/2/21حداکثر تا تاریخ ، شناسی ایرانبلورشناسی و کانی

ها به آدرس پست الکترونیکی همایش در دانشگاه بیرجند تصویر فیش

شده عضویت )که فرم تکمیل  ، تصویر فیش عضویت همراه باارسال گردد

در سایت انجمن موجود است( به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال 

 گردد. 

crystal@ferdowsi.um.ac.ir  

 متعاقباً از  ها و بازدید علمی، شرکت در گارگاههزینه اسکان

 طریق سایت همایش اعالم خواهد گردید.

 ی حامی همایشهاها و شرکتقابل توجه سازمان

حمایت مالی و معنوی از همایش، با هماهنگی برای جهت خواهشمند است 

پیشاپیش از حمایت شما  تماس حاصل فرمایید.دبیرخانه همایش 

   .سپاسگزاریم

mailto:crystal@ferdowsi.um.ac.ir

