
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ایران: خأل   انجمن دبيرخانه   نشانی 

 ابتداي  تهران، خيابان كریم خان زند،

 عالمه طباطبایی دانشگاه   آبان شمالی، 

 226، اتاق 2طبقه 

 1597633145: صندوق پستی

 (021)81032243تلفن : 

  09128184697: همراه انجمن

 vsi.irinfo@:  ی کيپست الکترون

 www.vsi.ir: انجمن سایت

 

 

 

                            

 

 

 

 :رگزاركنندگانب

 انجمن خأل ایران

 صنعتی اصفهاندانشگاه 

 

   كنفرانس ملی خأل ایران ميننه 

 1398ماه آذر  7 و 6

 صنعتی اصفهاندانشگاه 

 ( تخصصینمایشگاه  آموزشی و كارگاه  به همراه (

 ارتباط با كميته اجرایی 

 (031)33913754تلفن : 

 (031)33912376:  فاكس

 09135354513: همراه 

 

mailto:info@vsi.ir


 محورهاي اصلی كنفرانس 

 ساخت مواد در ابعاد کوچک تحت خل  -1
 کاربردهای خل در سامانه های شبیه ساز فضا  -2

 سلول های خورشیدی ناوری ر فد  های خلکاربرد -3

 کریستالیزاسیون و انجماد جهت دار تحت خل  -4

الیه نشانی تحت خل    فیزیک سطح و فرایندهای -5
MBE , PLD , PVD , CVD) ) 

 ادوات، تجهیرات و سامانه های مرتبط با فناوری خل  -6

 ساخت ادوات و قطعات میکرو/ نانو الکترونیک -7

 

 نحوۀ تایپ و ارسال مقاله 

مشخصات و مطابق  Word د را با نرم افزار و ۀ خلقافاً م طل
قرار است  گاه کنفرانس به شکلی که وب نمونه مقالۀ موجود در 

و   DOCتهیه و فایل های  ،ظاهر شود فرانس کن  هدر مقاله نام
PDF   گاه کنفرانس ارائه نمایید از طریق وبآن را . 

 جزئیات تهیه و تنظیم مقاله به شرح زیر است: 
بر روی کار انجام شده توسط خود مؤلف یا   له،امق تن نوش در -1

مؤلفان تأکید و تا حد امکان از عنوان کردن مطالب کلی  
 . ها باید واضح باشندودارها، و جدولاجتناب شود. تصاویر، نم 

قیقاتی شرط الزم برای پذیرش مقاله  تح ار کن بدیع بود -2
 است.

 ها فارسی باشد. ها و منحنی کلمات داخل شکل  -3

 شود.  حتماً قیددر متن  هاآن  به رجاع مقاله و ا ع اصلیاجرم -4

 ( صفحه 4اکثر و حد صفحه  3حداقل ) تعداد صفحات مقاله -5

مقاله پس از نظر خواهی از داوران در کمیتۀ علمی   -6
شود و تصمیم نهایی در مورد پذیرش و نحوۀ  می ارزیابی 

  ه کمیت هبه عهد (به صورت شفاهی یا پوستر ) ارائه مقاله
 . است نسفرانک علمی

 بنديزمان
 12/7/1398         قاله ها:م  تآخرین مهلت دریاف

 10/8/1398          تاریخ اعالم پذیرش مقاله ها:

 انتشار مقاله 
به   (CD) شده در یک لوح فشرده ارائهکلیه مقاله های 

کنندگان  به شرکت بندی اجرای کنفرانس برنامه زمانهمراه 
 خواهد شد.  ارائه

در  شده ارائه  ویرفته ذمقاله برتر پ  20دود د ح دا تعهمچنین 
فناوری سطح در مجله   زمینه پژوهشی مرتبط با علوم و

 به چاپ خواهد رسید. " مهندسی سطح  "  ژوهشیعلمی پ

  فرانس نبی كناهاي جفعاليت
در حین برگزاری   آموزشی  هایکارگاهارائه ، هاگنمایش یی پابر

پیش بینی   دنی نقاط دی ز برنامه بازدید ا چنینهم و کنفرانس 
  های کارگاه  عناوین ، نام مدرسین و برنامه شده است.

از طریق سایت   ها و هزینه شرکت در کارگاه آموزشی
 خواهد شد.  ( اعالمwww.vsi.ir/vac9)  کنفرانس

 كنفرانس كميته علمی عضاي ا
 )دانشگاه صنعتی شریف(اعظم ایرجی زاد  دکتر
 بهشتی(هید ش جهاد دانشگاهی) جلیل بدراقی دکتر

 زه )جهاد دانشگاهی صنعتی شریف(مهندس کوروس حم

 دکتر محمد خراسانی )دانشگاه شهید بهشتی(
 دکتر عبد الناصر ذاکری )دانشگاه شیراز(

 ن()دانشگاه گیالدکترسید محمد روضاتی 
 دانشگاه شهید چمران اهواز() تریدکتر مرتضی زرگر شوش

 (اندکتر هادی سالمتی )دانشگاه صنعتی اصفه
 ه صنعتی اصفهان(تر مهدی صالحی )دانشگادک

 دکتر هادی عربی )دانشگاه فردوسی مشهد(
 صادقی )دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی(دکتر حامد علی

 هشتی(نشگاه شهید بدکتر مجید قناعت شعار )دا
 گاه صنعتی شریف()دانش دکتر مهدی فردمنش

 ز(اهوان دکتر عبدالمحمد قلمبر دزفولی )دانشگاه شهید چمرا
 دانشگاه صنعتی اصفهان( پرویز کاملی )دکتر 

 دکتر فرزاد محبوبی )دانشگاه صنعتی امیر کبیر(
 دکتر عبداهلل مرتضی علی )دانشگاه الزهرا(

 ریف(شگاه صنعتی شدکتر علیرضا مشفق )دان
 ه )دانشگاه تهران( جرزاددکتر شمس الدین مها

 می علكميته دبير 

 یف( ی شرعت)دانشگاه صن مهدی فردمنش  دکتر

 كميته اجرایی برگزار كنندهدبير 
 صنعتی اصفهان(   مهدی رنجبر )دانشگاه دکتر

 

 

 براي ارسال مقاله  علمی كنفرانس  شانی كميتۀ  ن

 www.vsi.ir/vac9 :كنفرانسسایت 

 vac9@vsi.ir :فرانسی كننيک پست الکترو


