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قرار گرفته است. به منظور  حمایت ستاد ویژه توسعه فناوری نانودومین کنفرانس ملی زئولیت ایران تحت  -1

 تمدید شده است.  بهمن 52استفاده دانشجویان گرامی از این حمایت، مهلت ارسال مقاالت تا 

می توانند با ارایه مقاله در  ،و قرار گرفته استتمامی شرکت کنندگان محترمی که پروپوزال پایان نامه آنها مورد تایید ستاد نان

 .پایان نامه خود اقدام نمایند دریافت مرحله دوم حمایت های تشویقیدومین کنفرانس ملی زئولیت ایران نسبت به 

 تایت تشویقی پایان نامه الزامی اسرعایت نکات زیر برای برخورداری از حمیادآور می شود که 

 یان نامه )پروپوزال( توسط ستاد نانوتایید مرحله اول پا الف(

 ارایه مقاله مرتبط با پایان نامه تایید شده فرد به کنفرانس ب(

 نس وط به نانو برگزار شده در کنفراشرکت در یکی از کارگاه های آموزشی مرب پ(

 

ه مقاالت، مقرر گردید که یجهت ارسال و ارا درخواست های شما پژوهشگران گرامی مبنی برکاهش هزینه ثبت نام با توجه به -5

در نظر % 07فیف تخ ارسال و ارایه نمایند و برای مقاله سوم نیز یک ثبت نام دو مقاله هر یک از ارایه دهندگان مقاالت بتوانند با

 .گرفته شده است
 
 

پس از  چاپ مقاالت برگزیده پس از داوری مجدد در مجله های علمی و پژوهشی مورد تایید ستاد ویژه توسعه فناوری نانو  -3

زیر به چاپ به قرار و مورد حمایت ستاد ویژه توسعه نانوفناوری  (ISC)پژوهشی-در یکی از سه مجله علمی ،داوری مجدد

 د:خواهند رسی

 International Journal of Nano Dimension (IJND)  

 Journal of Nano Structures (JNS) 

 International Journal of Bio-Inorganic Hybrid Nanomaterial (IJBIHN) 

  
 

 صنعت ایران علم و دانشگاهدانشکده شیمی همکاری ستاد ویژه توسعه فناوری نانو و و با کنفرانس ر طی روزهای برگزاری د -4

 برگزار می گردد:کارگاه هایی به شرح زیر 

 کارگاه ثبت اختراع 

 کارگاه آشنایی با مجالت معتبر علمی و چگونگی چاپ مقاالت در آنها 

 کارگاه برنامه ریزی شغلی و حرفه ای 

 کارگاه آموزشی Xpert  ( همراه داشتن لپ تاپ الزامی است.)تفسیر الگوهای پراش 

 

 

    تعویض یون  • ذب سطحی و غربال مولکولیج  • کاتالیزگر  •  ها زئولیت نانو   :محورهای کنفرانس

  های طبیعی زئولیت  • محیط زیست  • (MOF) آلی −های فلزچارچوب • مواد نانو متخلخل • شیمی میزبان و مهمان 
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