فرم ثبت نام دومین همایش ملی
گوهرشناسی و بلورشناسی ایران

نمایشگاه گوهرسنگها و تجهیزات زمینشناسی
داوطلبین برگزاری نمایشگاههای گوهرسنگها ،وسایل و
تجهیزات زمینشناسی -معدنی و همچنین کلیه موسسات

نام و نام خانوادگی:

و شرکتهایی که مایل به داشتن غرفه در محل برگزاری

نام:

همایش میباشند ،برای اطالع از نحوه شرکت در نمایشگاه

آخرین مدرک تحصیلی:

میتوانند با دبیرخانه همایش تماس بگیرند .با توجه به

رشته تحصیلی:

فضای نمایشگاه ،اولویت واگذاری غرفهها با شرکتهایی

آدرس محل کار:

است که مدارک خود را زودتر ارسال نمایند.

تلفن:

مهلت ارسال مقاله49/7/51 :

آدرس پست الکترونیکی:
آدرس دقیق پستی:

مهلت شرکت در همایش49/7/03 :

مایل به شرکت در همایش:

آدرس دبیرخانه همایش:

با ارائه مقاله

بدون ارائه مقاله

سخنرانی

پوستر

بیرجند ،بلوار شهید آوینی ،دانشگاه بیرجند،
دانشکده علوم پایه ،گروه زمینشناسی ،دبیرخانه دومین
همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران

عنوان مقاله:
نمابر310-00030395 :
تلفن310-00030510 :
نام و نام خانوادگی سخنران:

conf.birjand.ac.ir/gemc2
gemc2@birjand.ac.ir

دانشگاه

بیرجند

با

انجمن

همکاری

بلورشناسی و کانیشناسی ایران در راستای
توسعه و تبادل نظر علمی و ارائه آخرین یافتههای علمی
و پژوهشی ،در نظر دارد با استعانت از خداوند متعال،
دومین همایش ملی گوهرشناسی و بلورشناسی ایران را
در تاریخ  82و  82آبان  4921در دانشگاه بیرجند برگزار
نماید .لذا دبیرخانه همایش ،از کلیه اساتید،
دانشپژوهان ،صاحبان اندیشه و دانشجویان عالقهمند
جهت حضور در همایش و ارائه مقاالت مرتبط با صنعت
گوهرشناسی و بلورشناسی دعوت به عمل میآورد.

نحوه نگارش و ارسال مقاله:

هزینهها

از عالقهمندان به ارائه مقاله درخواست میشود ،فرمت مقاله را که
دارای سربرگ همایش میباشد ،از سایت دریافت کرده ،مطابق دستور

هزینه ثبتنام شامل خدمات علمی CD ،مقاالت و تغذیه

العمل تنظیم نمونده و فقط از طریق پست الکترونیک به دو
صورت  pdfو  wordهمراه با فرم ثبتنام ارسال نمایند.
آدرس سایت همایش:
پست الکترونیکی دبیرخانه:



مقاله کامل شامل :چکیده فارسی و انگلیسی ،مقدمه،
روش مطالعه ،بحث و نتیجهگیری و منابع فارسی-
انگلیسی (حداکثر  0صفحه مجموع متن ،جداول،
اشکال و منابع).

 زمینشناسی و نحوه تشکیل گوهرسنگها
 ژئوشیمی و بلورشیمی گوهرسنگها
 بهسازی و
گوهرسنگها

gemc2@birjand.ac.ir

مقاله میبایست محتوای پژوهشی و یا صنعتی داشته و حاوی
یافتههای نو در صنعت گوهرسنگها ،گوهرشناسی ،بلورشناسی و
علوم مربوطه باشد و فقط بصورت مقاله کامل قابل بررسی است.

محورهای همایش:

روشهای

conf.birjand.ac.ir/gemc2

ساخت

آزمایشگاهی

 تاریخچه و سیر تکاملی صنعت گوهرسنگها
 تجارت گوهرسنگها در ایران و جهان
 تراش و طراحی گوهرسنگها
 کارآفرینی و اشتغالزایی صنعت گوهرسنگها
 روشهای نوین شناسایی گوهرسنگها
 زمینههای فرهنگی و اجتماعی صنعت گوهرسنگها

هزینه عضویت در انجمن (سال )5049
دانشجویان  933333ریال
سایر افراد  033333ریال
پذیرش مقاالت منوط به عضویت (سال  )21در انجمن بلورشناسی و
کانی شناسی ایران است که همزمان با ارسال مقاله باید انجام گردد .نحوه
عضویت در سایت انجمن موجود است .ارائه کپی (تصویر) کارت عضویت
انجمن (و کارت دانشجویی برای دانشجویان) هنگام ارسال مقاله الزامی
است.
هزینه ثبتنام در همایش بصورت جداگانه باید به حساب جاری -42882

مقاله با نرمافزار  ،wordبا استفاده از قلمها و دستورالعملهای

 1824بانک تجارت شعبه دانشگاه فردوسی مشهد به نام انجمن

زیر در صفحه  A4با حاشیههای  0/1از اطراف و فاصله سطرها

بلورشناسی و کانیشناسی ایران ،حداکثر تا تاریخ  21/2/2واریز گردد.

یک تایپ شود.

تصویر فیشها به آدرس پست الکترونیکی همایش در دانشگاه بیرجند



قلم عنوان مقاله فارسی  B Nazanin 16ضخیم و التین
 Times New Roman 14ضخیم

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



قلم نام نویسنده و مرکز پژوهشی فارسی B Nazanin 13

گردد.

معمولی و التین با  Times New Roman 11معمولی


قلم متن فارسی  B Nazanin 12معمولی و التین Times

 New Roman 11معمولی


قلم زیرنویس شکل  B Nazanin 10معمولی و التین
 Times New Roman 9معمولی



قلم مراجع فارسی  B Nazanin 12معمولی و التین
 Times New Roman 11معمولی

** سخنران با عالمت (*) مشخص شود.

ارسال گردد ،تصویر فیش عضویت همراه با فرم تکمیل شده عضویت (که

crystal@ferdowsi.um.ac.ir



هزینه اسکان ،شرکت در گارگاهها و بازدید علمی متعاقباً از
طریق سایت همایش اعالم خواهد گردید.

قابل توجه سازمانها و شرکتهای حامی همایش
خواهشمند است جهت هماهنگی برای حمایت مالی و معنوی از همایش ،با
دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید .پیشاپیش از حمایت شما
سپاسگزاریم.

