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همایشهای مورد تایید ستاد نانو در سال 93 معرفی شدند  
  

اسامی همایشهای مورد تایید ستاد نانو برای دریافت مرحله دوم حمایت تشویقی  پایاننامههای مرتبط با فناوری نانو در
سال 1393 اعلام شد.

  

به گزارش سرویس فناوری ایسنا، بر این اساس طی امسال، در مجموع 9 همایش که تاکنون مورد تایید ستاد نانو قرار
گرفته، برگزار میشود.

  

«پانزدهمین همایش دانش آموختگان که 4 و 5 اردیبهشت ماه توسط دانشگاه تربیت  مدرس برگزار میشود»، «دومین
کنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و  انرژی که 27 و 28 خرداد ماه توسط پژوهشگاه نیرو برگزار میشود»،
«بیست و  دومین سمینار شیمی آلی ایران که 28 تا 30 مرداد ماه توسط دانشگاه تبریز  برگزار میشود»، «شانزدهمین

سمینار شیمی معدنی ایران که 5 تا 7 شهریور ماه  توسط دانشگاه همدان برگزار میشود»، «کنفرانس فیزیک ایران که 17
تا 20  شهریور ماه توسط دانشگاه سیستان و بلوچستان برگزار میشود»، «یازدهمین  سمینار الکتروشیمی ایران که 18 تا 20

شهریور ماه توسط دانشگاه گیلان برگزار  میشود»، «هفدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران که 29 مهر تا 1 آبان ماه توسط
 دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برگزار میشود»، «همایش ملی شیمی و فناوری  نانو که 12 و 13 آذرماه توسط دانشگاه

آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات  گیلان برگزار میشود» و «پنجمین همایش بینالمللی علوم و فناوری نانو 
(ICNN2014) تایید مورد هایهمایش عناوین ،«شودمی  برگزار مدرس تربیت دانشگاه توسط ماه آبان 2 تا مهرماه 30 که

ستاد نانو طی امسال هستند.

  

بر اساس این گزارش، آن دسته از افرادی که پروپوزال پایاننامه آنها مورد  تایید ستاد نانو قرار گرفته است اما موفق به
شرکت در همایش دانشجویی  فناوری نانو نشدهاند، میتوانند با ارائه مقاله در یکی از همایشهای  مورد تایید ستاد نانو که

از سوی انجمنهای علمی شیمی، فیزیک و مهندسی  متالورژی برگزار میشود، نسبت به دریافت مرحله دوم حمایتهای
تشویقی  پایاننامه خود اقدام کنند.

  

بر اساس اعلام ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، برخورداری از تائید مرحله اول  پایاننامه (پروپوزال) توسط ستاد نانو، ارائه
مقاله مرتبط با پایاننامه  تائید شده فرد به همایش  و شرکت در یکی از کارگاههای مشخص شده از جمله  شرایط لازم

جهت دریافت حمایت تشویقی توسط متقاضیان است.
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