
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برگسار کنندگاى

ساصهاى هیشاث فشٌّگی، صٌایع دستی ٍ گشدضگشی هیشاث فشٌّگی هعاًٍت   

کویتِ بیي الوللی هعواسی بَهی  /ایکَهَس ،سیاٍ   

  

 

 دعوتناهه

سیاٍ( ٍ ساصهاى هیشاث فشٌّگی، /الوللی هعواسی بَهی )ایکَهَس سساًذ کویتِ بیي بذیٌَسیلِ بِ اعالع هی

 لغایت 3سا اص تاسیخ "تَسعِ پایذاسهیشاث فشٌّگی ٍ "با هَضَع  2012صٌایع دستی ٍ گشدضگشی، کٌفشاًس 

 کٌٌذ.  ، دس ضْش تبشیض، بشگضاس هی1331هْش  11

 اسسال ًواییذ.بِ آدسس ریل  1331 اسدیبْطت 2خَد سا حذاکثش تا تاسیخ  ٍ یا پَستشّای لغفاً هقاالت

ciavtabriz2018@gmail.com 
 

 ۲۰۱۸ کوموسیا-اویس یالمللنیب کنفرانس

 داریپا توسعه و یفرهنگ راثیه
  1331 هْشهاُ 11لغایت  3
 

 راىیا ـ سیتبر 
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 هَاسد صیش باضذ4بایست ضاهل  هیخالصِ هقاالت 

 عٌَاى هقالِ  -

 ًام ًَیسٌذُ/ًَیسٌذگاى -

 هؤسسِ  -

 اعالعات تواس )پست الکتشًٍیکی، تلفي( -

 هَضَع -

 ّا کلیذ ٍاطُ -

  (کلوِ 300حذاکثش )چکیذُ  -

بایست بِ صباى اًگیسی تْیِ ٍ اسسال ضًَذ. پاٍسپًَیت بِ صباى اًگلیسی  هیهقاالت ٍ خالصِ هقاالت 

 باضذ. )با تشجوِ ّوضهاى( صباى فاسسی ٍ یا اًگلیسیتَاًذ بِ  تْیِ، ٍ اسایِ هی

 

 هحورهای اصلی و فرعی کنفرانس:

، ٍ هحَسّای فشعی بِ ضشح "هیشاث فشٌّگی ٍ تَسعِ پایذاس"تحت عٌَاى کٌفشاًس هحَس اصلی 

 ریل است4

 ی پایذاس؛ ی تَسعِ کٌٌذُ عٌَاى هحشک ٍ ّذایت حفاظت اص هیشاث فشٌّگی بِ .1

 ایشاى ٍ خاٍس هیاًِ؛بَهی تبشیض، هیشاث  .2

 هیشاث بَهی ٍ پایذاسی؛ .3

 هَسدّای هغالعاتی. .4

 

 :کنفرانس برناهه

   13314هْش  3 -

 افتتاحیِ

 4 هعشفی هیشاث فشٌّگی تبشیض ٍ ایشاىًخست ًطست

 کٌٌذُ هیشاث پایذاس عٌَاى ّذایت 4 حفاظت اص هیشاث فشٌّگی بِدٍم ًطست

 4 1331هْش  10 -

 4 هیشاث بَهی ٍ پایذاسیًطست سَم

 ( 41 هَسدّای هغالعاتی )جلسِ چْاسم

عٌَاى ًاظش دس ایي ًطست  تَاًٌذ بِ ًطست سالیاًِ سیاٍ )افشاد غیشعضَ هی

 حضَس داضتِ باضٌذ(
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 4 1331هْش  11 -

 (42 هَسدّای هغالعاتی )ًطست پٌجن

ّا پیص سٍی حفاظت اص هیشاث  ّا ٍ فشصت 4 کاسگاُ با هَضَع چالصًطست ضطن

ّای پس  ّای هشبَط بِ جٌگ ٍ باصساصی توشکض بش چالص بَهی دس خاٍس هیاًِ )با

 اص جٌگ(

 اختتاهیِ

 

 گشت پس از کنفرانس:

 ّای هیشاث فشٌّگی دس داخل ٍ خاسج اص تبشیض هْش4 باصدیذ اص هحَعِ 12 -

ّای هیشاث فشٌّگی دس داخل ٍ خاسج اص تبشیض )بشًاهِ ٍ ّضیٌِ هتعاقباً اعالم  باصدیذ اص هحَعِهْش4  13 -

 خَاّذ ضذ(

 

 نوایشگاه:

ضَد کِ  تبشیض بشگضاس هی پیص اص بشگضاسی کٌفشاًس سیاٍ، اسدٍی ٍسًادٍک با هَضَع هستٌذًگاسی باصاس

)ٍ ایي اسدٍ  دس کٌٌذگاى ّای ًْایی تْیِ ضذُ تَسظ ضشکت ًوایص عشح شایًوایطگاّی بهتعاقب آى 

 بشگضاس خَاّذ ضذ.  کٌٌذگاى دس کٌفشاًس( ّوچٌیي پَستشّای سایش ضشکت

 

 :های ههن تاریخ

 یا پَستش/ٍ هْلت اسسال خالصِ هقالِ آخشیي 4 1331 اسدیبْطت 2 -

 /پَستش اعالم پزیشش خالصِ هقال4ِ 1331اسدیبْطت  22 -

 دس کٌفشاًسثبت ًام  13314 خشداد 1 -

 هقالِ  هْلت اسسال4 آخشیي 1331هشداد  2 -

 هْلت اسسال پاٍسپَیٌت 4 آخشیي 1331ضْشیَس  2 -

 

 ثبت نام:

 اّذ بَد ٍ ًام اص عشیق ٍبسایت خَ ثبت ضَد. خشداد آغاص هی 1کٌٌذگاى ٍ/یا صاحباى هقالِ اص  ًام ضشکت ثبت
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 ضَد.  ای دسیافت ًوی ًام ّضیٌِ بابت ثبت

 

 *اعالعات ٍ جضئیات بیطتش هتعاقباً اسسال خَاّذ ضذ.

 

 هجریاى کنفرانس:

ساصهاى هیشاث فشٌّگی، صٌایع دستی ٍ  هعاًٍت هیشاث فشٌّگی ؛دکتش هحوذحسي عالبیاى -

 گشدضگشی

 سئیس سیاٍ ـ ایکَهَس  ؛دکتش گیضلِ طاکلیي -

 کویتِ فٌی سیاٍ عضَ ًوایٌذُ ٍ  ؛سام هْذیدکتش حُ -

 کویتِ اجشایی هسؤٍل  ؛علی هلک عباسی -

 

 
Conference E-mail: 
ciavtabriz2018@gmail.com 
 
Contact E-mail: 
ali.malekabbasi@gmail.com 
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