
 
 

 

 فراخوان اول

 رانیا یآل یمیش کنفرانس نیو هشتم ستیب

 (حضوری-)به صورت مجازی 6011 وریشهر 61-61

 رانیا یمیش یو مهندس یمیپژوهشگاه ش
 

 

-یبه همت پژوهشکده فناور رانیا یآل یمیشکنفرانس  نیو هشتم ستیب

انجمن  یو با همکار رانیا یمیش یو مهندس یمیپژوهشگاه ش نینو یها

و  یمیتوسط پژوهشگاه ش حضوری-یبه صورت مجاز رانیا یمیش

از  اقیبرگزار خواهد شد. لذا با کمال افتخار و اشت رانیا یمیش یمهندس

ارجمند  نیپژوهشگران و متخصص ،یگرام انیومحترم، دانشج دیاسات هیکل

 نیشرکت در ا یمرتبط برا عیو صاحبان صنا یقاتیتحق-یمراکز علم

 .دیآ یدعوت به عمل مکنفرانس 

-زیری کلیه و یآل یمیش یهانهیزم های مرتبط باچالشکنفرانس  نیا

کنند این گان تالش میکنندهبرگزار. شودشامل میرا  آن هایشاخه

 دآورمحققان، صنعتگران و دانشمندان فراهم  یبرا یبستر مناسب رویداد

 باگان را کنندهشرکت وگذاشته خود را به اشتراک  اتیها و تجربتا داده

 .توانمند کنند یمیشمختلف  یهاهدر زمین نوین هایدانش روز و پژوهش

 میگان کنفراس تصمکنندهبرگزار، 91 دیوکو گیری بیماریهمهتوجه به  با

بودن  یمجاز .کنند برگزار یمجازصورت برا مهم  دادیرو نیگرفتند که ا

 داخل وی برجستهدانشمندان از  میتا بتوان مغتنمی استس فرصت نکنفرا

 یمیش یهانهیدر زم عیصنا صاحبانو  دانشگاهیاناز ، کشوراز خارج  یا

 یرصتف رویداد علمی، نیابرگزاری . وریمآمل عه دعوت ببرای سخنرانی 

ها ها و سازمانگان از دانشگاههشرکت کنند یو ارزشمند براو مغتنم مهم 

 .ن و صاحب نظران برجسته خواهد بودتعامل با دانشمندا یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :کنفرانسمحورهای 

 
 Green Chemistry 

 Supramolecular Chemistry 

 Physical Organic Chemistry 

 Organic Chemistry Education 

 Polymers and Organic Chemistry 

 Computational Organic Chemistry 

 Nanoscience and Nanotechnology 

 Phytochemistry and Agrochemicals 

 Spectroscopy in Organic Chemistry 

 Organometallics and Organocatalysis 

 Organic Chemistry and Electrochemistry 

 Synthetic and Industrial Organic Chemistry 

 Synthesis, Methodology, Catalysis and Stereochemistry 

 Medicinal Chemistry, Chemical Biology and Drug Discovery 

 Biochemistry, Photochemistry, Photobiology and Life Science 

 Synthesis of Heterocycles, Natural Products and Bioresources 
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