و صررنعتاران عرصرره الكتروشرريمي ،گرررتر ارتترران مراكررز دانشررااهي و
ژووهشي با صنایع مرتتط و ....

 -4بیوالترروشیما
 جنته هاك الكتروشيميایي فرایندهاك زیرتي (سخنراني عمومي) جنته هاك زیرتي علم الكتروشيمي-طراحي و ساخ حرارهاك الكتروشيميایي براك انداز گيرك و ردیابي

فراخوان یازدهمین سمینار ساالنه الكترو شیمي ایران

محورهاي همایش:

كاتيونها و آنيونهاك زیرتي

11th Annual Electrochemistry Seminar of Iran

 -9هنهوالترروشیما

-طراحي و ساخ زیر حرارهاك الكتروشيميایي براك انداز گيرك

 -نانوفناورك در الكتروشيمي ( سخنراني عمومي )

درش مولكولهاك زیرتي

 -نانوحرارها

-طراحي و ساخ حرارهاك الكتروشيميایي براك انداز گيرك داروها در

 -نانوزیر حرارها

فرموالسيون دارویي

مقدمه:
یازدهمين سمينار ساالنه الكترو شيمي ایران توسط انجمن الكترو
شيمي ایرران در  72و  72آبان مان  9314در دانشراا تربير

 -كاربرد نانوساختارها در الكتروشيمي

مدس در تهران برگزار مي گردد .از اینرو از كليه اساتيد دانشاا ها،
محققرين و ژووهشراران ،دانشرجویان دكتررك و كارشناسري ارشرد
رشته هاك شيمي ،مهندسي شيمي ،مواد ،صنعتاران و سایر عالقره
مندان به زمينه هاك مختلف الكترو شريمي ،برراك شررك در ایرن
سمينار علمي دعوت به عمل مي آید تا ارسال مقراالت و بتر نرا

 -نانوالكترودها

 -5خوردگا

 -7الترروشیما محنسبنتا

 -خوردگي

 -روشهاك محاستاتي در انرژك هاك نو ( سخنراني عمومي )

 -خوردگي اتمرفر

 -روشهاك محاستاتي در باترك ها

 -تخریب مواد با ساختار كربن

 -روشهاك محاستاتي در خازن ها و ابرخازن هاك الكتروشيميایي

 -ژدید انتقال جر و خوردگي موضعي

خود را از  75خرداد من لغنيت  90شهريور من  9314در زمينره

 -بررسي ژيل هاك سوختي و سلو ل هاك خورشيدك به رو

هاك مختلف محور هاك سمينار از طریق مراجعره بره سرای دبيرر
خانه سمينار به آدرس www.iranecs.ir :انجا دهند .به اطرال

 -شتيه سازك خوردگي و فرآیندهاك الكتروشيميایي

 -مواد و فلزات مخرب محيط زیر و قابل جذب توسط محيط زیر

 -3سنرز الترروشیمینيا

 -6تولید و ذخیر اهرژی (ییل سوخرا ،بنتری ،ابرخنز و

مي رساند كه ينزدهمین سمیننر ساننه الترروشایما ايارا
مورد تنئید سرند هنهو برای درينفت حمنيات تواوي ا ینيان
هنم هنی مرتبط بن فننوری هنهو در سان  9314اعام شاد
است.
اهااداس ساامیننر :گردهمررایي بررزرا اسرراتيد ،ژووهشرراران ،صررنعتاران،
دانشجویان تحصيالت تكميلي و سایر عالقه مندان در زمينه هراك مختلرف
الكترو شيمي در سطح كشور ،ایجاد هم افزایي فعالي هاك ژووهشي كشور
در راستاك بومي سازك و ارتقاك الكترو شيمي در كشرور ،تررویت تحقيقرات
بنيادك ،كاربردك و توسعه اك در زمينه هاك مختلف الكتررو شريمي ،بهرر
گيرك از دانش فني ،تتادل اطالعات و تجارب بين متخصصين ،ژووهشراران

 -رو

هاك نوین الكتروشيميایي براك سنتز مواد ( سخنراني عمومي )

 سنتز الكتروشيميایي تركيتات آلي جدید -رو

محاستاتي

انتاش الكتروشيميایي

 -غشاهاك اكريدك

هیدروژ )
 فناورك انرژك و باتریها -باتریهاك شيمياك فراتر از یون ليتيم

 -سنتز الكتروشيميایي كامپوزی ها و نانوكامپوزی ها

 -ایمني باترك

 -سنتز الكتروشيميایي سوخ ها

 -روشهاك محاستاتي در مواد باترك

 -سينتيک فرآیندهاك الكتروشيميایي

 -خازنهاك الكتروشيمي( اساس كاربرد)

 -ترمودیناميک فرآیندهاك الكتروشيميایي

 -سنتز الكتروشيميایي سوخ ها

 -الكتروشيمي سطح

 -انداز گيرك و تكنيک هاك تجربي دما باال

 -كاربرد فنون مختلف الكتروشيميایي در انداز گيرك مواد

 تركيتات افزایشي براك باترك هاك قابل شارژ -ژدید سطحي در باتریها

 باترك هاك یون ليتيم ژيلهاك سوختي غشایي سيرتم هاك ذخير سازك الكتریرته ساكن و مقياس باال توليدالكتروشيميایي هيدروژنتذکر مهم :مقاالتي ژس از داورك ژذیرفته و در كتابچه همایش چاپ مي
شوند كه ارائه دهند مقاله فایل اسكن رسيد بانكي ژرداخ
بت

هزینه هاك

نا ( شامل كتابچه سمينار ،ژذیرایي و غذا) را حداكثر تن  75مهر

من  9314از طریق سای

(  )www.iranecs.irبه دبيرخانه سمينار

ارسال كرد باشد.
اصل رسید بنهتا در هنگن یذيرش در روز برگزاری سمیننر اخذ
خواهد شد.
الز به ذكر اس امكان ژرداخ هزینه هراك بتر نرا از طریرق سرای
انجمن نيز ب طور آهمين وجود دارد (با مراجعه به سای ژس از بت نا
مرير ژرداخ وجه بت نا از طریق آنالین كامالً مشخص مي باشد).
یرينت تأيید یرداخت ب طريق آهمين در روز برگزاری سمیننر اخذ
خواهد شد.
◄ كميته برگزار كنند از ژذیر

مقاالتي كه ژس از تاریخ  90شهريور

من  9314دریاف مي شود و یا مطابق دستورالعمل تعرين شرد تنمريم
نشد باشد ،معذور اس .
شرايط ارسن م ننت (در قنلب چتید ):
◄ مقاالت باید محتواك ژووهشي داشته و نتایت كارهاك تحقيقاتي انجرا
شد باشند ،به نحوك كه ساختار كلي یک مقالره علمري را در برر داشرته
باشند و شامل یافته هاك نوین در زمينره هراك مختلرف محرور همرایش
باشند.
◄ چكيد مقاله باید شامل عنوان ،نا نویرندگان ،آدرس ،خالصه شامل
(مقدمه ،نتایت ،بحث) ،كلمات كليدك و مراجع باشد .از عالم (*) برراك
شخص مكاتته كنند و خط زیرین براك ارئه دهند مقاله استفاد شود.
◄مقاالت ارسالي نتاید قتالً در جاك دیارك چاپ یا ارائه شد باشند.

◄ ارسال مقاالت باید از طریق سای سمينار و مطابق برا منروك ارسرال
مقاله باشد.
◄مقاالت ارسالي فقط در قالب چكيد اناليري مي باشند كره بایرد بره
صورت  ، Wordمطابق با الاوك موجود در سای سمينار ارسال شوند.
◄ از آنجایي كه چكيد اناليري مقاالت ژذیرفته شد ژس از داورك عيناً
در لوح فشرد و كتابچه سمينار چاپ خواهد شد ،خواهشمند اس موارد
و قواعد ناار در تهيه مقاالت كامالً رعای شروند .الز بره ذكرر اسر
مرئولي صح مطالب به عهد نویرند (یا نویرندگان) مقالره خواهرد
بود.
◄چكيد مقاالت ژس از بررسي توسط اعضاك محتر كميتره علمري در
صورت ژذیر به صورت سخنراني یا ژوسرتر ارائره خواهنرد شرد .نتيجره
ارزیابي مقاالت ژس از داورك به شخص مكاتته كنند (مررئول مكاتترات
مقاله) اعال خواهد شد .بردیهي اسر ارز علمري مقراالت بره صرورت
ژوستر و سخنراني معادل خواهد بود.
نحوه ارسال مقاالت:
◄ شرك كنندگان مي توانند از قررم "ارسرال و ژيايررك مقراالت"
جه وارد نمودن اطالعات مقاله و ایجاد نا كاربرك و كلمه عتور جهر
ژيايرك مراحل بعدك اقدا نمایند.
هحو ارئ م ننت:
◄ چكيد اناليري را مطابق دستورالعمل داخل سای سمينار به صورت
 Wordآماد نمایيد.
هزینه ثبت نام در سمینار:
هزینه ها جه بت نا  ،مجموعه مقاالت و غير براك شررك كننردگان
در جررردول زیرررر آمرررد اسر ر كررره بایررررتي بررره حرررراب جرررارك
 0907455065003نزد بانک ملي كد  ،780شعته دانشاا تهران به نرا
انجمن الكترو شيمي ایران (یا از طریق مراجعه به یكي از شعب بانک ملي
سطح كشور و یا از طریق آنالین از سای انجمرن الكتررو شريمي ایرران)
واریز گردد.

شرك كنندگان

هزینه بت نا

دانشجویان تحصيالت تكميلي
عضو در انجمن الكتروشيمي
ایران

 1077777ریال

اساتيد و سایر شرك كنندگان
عضو در انجمن الكتروشيمي
ایران

 2377777ریال

دانشجویان تحصريالت تكميلري
غير عضو در انجمن الكتروشيمي
ایران

 2777777ریال

اساتيد و سایر شرك كننردگان
غير عضو در انجمن الكتروشيمي
ایران

 2277777ریال

تذکر مهم :ارائه فایل اسكن كارت معتتر دانشجویي نيز براك دانشجویان
محتر الزامي اس .
جدو زمنها دهمین سمیننر سننه التررو شیما ايرا
شرو ارسال چكيد مقاالت

94/3/27

ژایان ارسال چكيد مقاالت

94/6/17

ژایان ارائه نتایت داورك

94/0/27

ژایان بت نا

94/0/22

شرو كنفرانس

94/8/20

محل برگزارك سمينار

تهران -دانشاا تربي مدرس

دبیر ينزدهمین سمیننر سننه التررو شیما ايرا
دکرر حسین غريبا

توج  :جهت شرکت در همنيش واريز هزين ثبت هن الزاماا ماا
بنشد.

