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دانشگاه شهید بهشتی تهران

هشتمین کنفرانس ملی خأل ایران

پژوهشکده لیزر و پالسما



محورهای اصلی کنفرانس
پالسما و کاربردهای آن
های مرتبطدیگر زمینهوکاربردهاخأل،تحتادوات
قطعات الکترونیکمواد و
حوزه علوم زیستی و پزشکی کاربردهای فناوری خأل در
اسمز ردن،جماد، کریستالیزاسیون، خشک تبرید و ان

و...
 تحتاسپکتروسکوپی و میکروسکوپی

(…,XPS,AFS,TEM)خأل
سازی و ندازه گیری و پدیده شناسی در خأل، مدلا

شبیه سازی رفتار مواد
 فرایندهای تشکیل و تولید نانو ساختارها، الیه های

نازک، سطوح و فصل مشترک
های خأل، طراحی و ساخت قطعات، تجهیزات و سامانه

ها در خألپایداری آنمواد مناسب و 
نحوه تایپ و ارسال مقاله

مطابق مشخصات و نمونه wordافزاری خود را با نرم لطفاً مقاله
س به شکلی که قرار است در مقاله موجود در وبگاه کنفران

آن را از طریق PDFو DOCامه ظاهر شود، تهیه و فایل نمقاله
پست الکترونیکی کمیته علمی کنفرانس ارسال نمایید.
جزئیات تهیه و تنظیم مقاله به شرح زیر است:

در نوشتن مقاله، بر روی کار انجام شده توسط خود .١
امکان از عنوان کردن مطالب کلی مؤلف تأکید و تا حد

ها باید واضح اب شود، تصاویر، نمودارها و جدولاجتن
باشند.

ها فارسی باشند.ها و منحنیکلمات داخل شکل.٢
مراجع اصلی مقاله و ارجاع به آنها در متن حتمًا قید .٣

شود.
بدیع بودن کار تحقیقاتی شرط الزم برای پذیرفتن .٤

مقاله است.

صفحه مطابق نمونه ٤تا ٣تعداد صفحات مقاله بین .٥
مقاله موجود در وبگاه کنفرانس تهیه و تنظیم شود.

ی ی علماز نظر خواهی از داوران در کمیتهمقاله پس .٦
ارزیابی می شود و تصمیم نهایی در مورد پذیرش و 
نحوه ارائه مقاله (به صورت شفاهی یا پوستر) به عهده 

ی کمیته علمی کنفرانس است.
نحوه عضویت، اسکان و غذا در های حق شرکت،هزینه.٧

وبگاه کنفرانس آمده است.
زمان بندی 

٠١/٠٧/١٣٩٦ل مقاالت: آخرین مهلت ارسا
٠١/٠٨/١٣٩٦اعالم پذیرش مقاالت: 

١٠/٠٨/١٣٩٦مهلت ثبت نام: 
انتشار مقاله 

به همراه خالصه (CD)های ارائه شده در یک لوح فشرده کلیه مقاله
مقاالت چاپ شده به شرکت کنندگان در کنفرانس اهداء خواهد 

شد.
کمیته علمی کنفرانس:

دبیر کمیته: 
(دانشگاه شهید چمران اهواز)شوشتریزرگر مرتضیدکتر

اعضای کمیته:
روضاتی (دانشگاه گیالن)د محمد سیدکتر 
ملکی ( دانشگاه اتمی)محمد هادی دکتر 
مشفق (دانشگاه صنعتی شریف)علیرضادکتر
لطیفی (دانشگاه شهید بهشتی)حمید دکتر
بدراقی (جهاد شهید بهشتی)جلیل دکتر
مرتضی علی (دانشگاه الزهرا)عبداله دکتر 
شهید چمران اهواز)قلمبر دزفولی ( دانشگاه عبد المحمد دکتر 
فردمنش ( دانشگاه صنعتی شریف)مهدیدکتر
حمزه ( جهاد دانشگاهی شریف)کوروس دکتر 
خراسانی( دانشگاه شهید بهشتی)محمد دکتر 

ایرجی زاد (دانشگاه صنعتی شریف)اعظمدکتر
(دانشگاه مالک اشتر)یعباسسید مهدیدکتر
ذاکری ( دانشگاه شیراز)عبد الناصر دکتر 
(دانشگاه تهران)یسوالوئهادی دکتر 
(دانشگاه تهران)احمد آبادینیلیمحمود دکتر 
عربی( دانشگاه فردوسی مشهد)هادی دکتر 
(علوم تحقیقات)قرآن نویسمحمود دکتر 
سالمتی ( دانشگاه صنعتی شریف)هادی دکتر 
(دانشگاه شهید بهشتی)مهاجرانینیعزالددکتر

کنفرانس:اجراییکمیته 
دبیران کمیته

حمیدی سیده مهری دکتر 
قمیحمید رضادکتر

اعضای کمیته
مهاجرانینیعزالددکتر

یریدکتر فاضل جهانگ
قناعت شعاردیدکتر مج

انیدکتر آتوساسادات عربان
یانصاریعلدکتر محمد 

یدلفیدکتر عل
یحسن توسلدیدکتر س
کنامینرضایدکتر عل

ییبایزلیدکتر محمد اسماع
یدکتر محمدرضا خان

:هی علمی کنفرانس برای ارسال مقالنشانی کمیته
:وبگاه انجمن خأل ایران
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