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شیوه نامه اجرایی همایش های انجمن شیمی ایران

 -1صرفاً چکیده کوتاه مقاالت ارسال و پس از داوری و اصالح نظرات داوران  ،به همان صورت در کتابچـــه
خالصه مقاالت چاپ گردد.
 -2خالصه مقاالت دریافتی توسط کمیته علمی ذیربط که از طرف انجمن شیمی تعیین می گردد ،مورد ارزیابی
قرا ر می گیرد.
 -3شرط الزم برای بررسی مقاالت و شرکت در همایش ،پرداخت حق ثبت نام انجمن می باشد.
 -4هر گونه هزینه ی دریافتی از شرکت کنندگان در همایش می باید ،قبل از دریافت به تایید انجمن شیمـی
برسد.
 -5دبیر(دبیران) همایش با پیشنهاد موسسه میزبان و تایید وحکم رئیس و یا دبیر انجمن منصوب می گردد.
 -6دبیر همایش موظف است در تمامی مراحل برگزاری همایش هماهنگی های الزم را با انجمن شیـــمی از
جمله رئیس ،دبیر و رئیس کمیته ذیربط به عمل آورند.
 -7دبیر همایش موظف است پس از برگزاری همایش گزارش مبسوط از نحوه برگزاری و هزینه های دریافتی
و پرداختی به انجمن ارائه نماید.
 -8از هر ارائه کننده حداکثر دو مقاله در هر همایش پذیرفته خواهد شد.
 -9در هر همایش از دو نفر پژوهشگر برجسته مرتبط با همایش( پژوهشگر جوان و پیش کسوت) با انتـــــخاب
انجمن تقدیر به عمل می آید که دبیر سمینار موظف به پیگیری شیوه تقدیر ،لوح و هدیه ایــشان می باشد.
افراد منتخب در همایشی که مورد تقدیر قرار می گیرند ،سخنران مدعو می باشند.
 -11انجمن با ا هداء لوح هایی با امضاء ریاست انجمن از دبیر همایش و ریاست محترم موسسه میزبان ،تقدیر به
عمل می آورد.
 -11موسسه میزبان موظف است در قبال هزینه های دریافتی خدمات شایسته به شرکت کنندگان ارائه نماید.
با آرزوی توفیق الهی
دکتر محمد علی زلفی گل
دبیر انجمن شیمی ایران
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