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فيزيك بنيادي و مباحث مرتبط با آن برگزار    گروه فيزيك بنيادي، پژوهشگاه دانشهاي بنيادي درنظر دارد گردهمايي در زمينه

هراي   هدف از اين گردهمايي فراهم آوردن فضايي براي تبادل نظر و ارائه آخررين اارهراي پژوهشري ماننران در حر زه     . نمايد

 .باشد بنيادي ميفيزيك مختلف 

 برنامه زماني گردهمايي  -1

   1931ماه  مهر ششم :مهلت  ارسال مناله -الف 

  1931مهر ماه  سي ام :نظر نهايي پذيرش مناله  -ب

 .1931ماه  سيزدهم مهر :مهلت ثبت نام  -ج

 :برگزار مي گردد در دوبخش سخنراني ها -1

 .مباث مهم فيزيك بنياديارائه مطالب مهم يك  –( دقينه 04)بلند مدت  سخنرا ني هاي جامع -الف 

-ا تاه مردت  )دانشج يان  پژوهشي و سخنراني هاي ( دقينه 94) ني هاي پژوهشي اعضاي هيات علمي سخنرا -ب 

 (.دقينه 11

 .بعضي از مناالت ارسالي بص رت پ ستر ارائه خ اهد گرديد -9

 .تمامي مناالت پژوهشي ارسالي م رد داوري قرار خ اهد گرفت -0

 .خ اهند گرفت تعدادي از مناالت اه بص رت ارائه شفاهي پذيرفته نش ند، براي ارائه بص رت پ ستر م رد بررسي قرار -1

 .براي گردهمايي ارسال نمايند( A4حداقل دو صفاه )سخنرانان خالصه اي از متن سخنراني خ د را  -6

 . ارائه خ اهد گرديد Power Pointسخنراني ها بص رت  -7

 .ت مان مي باشد 94444ر و پذيرايي مبلغ هزينة شرات در گردهمايي، شامل هزينه نها -8

 – اتاق دو تختهبراي دو نفر در ت مان  01444شبي ) متناضيان تأمين خ اهد شدودي از مال اقامت تعداد ماد -3

 (. براي يك نفر در اتاق دو تختهت مان  91444 شبي

 .گردهمايي قابل پرداخت خ اهد ب د روز در هزينه ثبت نام -14

به آدرس الكترونيكري  ت صيه نامه ) ثبت نام دانشج يان اارشناسي و اارشناسي ارشد با ت صيه نامه امكان پذير است -11

 .(گردهمايي ارسال گردد

اارشناسي )ي از شرات انندگان مادود هزينة ثبت نام و اقامت تعداد پژوهشگاه با ارائه خالصه فعاليت هاي علمي، -11

خالصه فعاليت ) اعالم مي گردد 1931مهر ماه  سي ام  نتيجه بررسي ها – را تنبل خ اهد نم د( و اارشناسي ارشد

  .(به آدرس الكترونيكي گردهمايي ارسال گردد هاي علمي
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