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بسمه تعالی
((تفاهم نامه همکاری))
این یادداشت تفاهم بین پایگاه اطالعات علمی و ثبت رویداد  confpaperاولین و تخصصیترین ناشر دیجیتال کنفرانسها و مجالت کشور
با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال وابسته به شرکت فرهنگی دیجیتال بنیان
همایش اندیشهسازان توسعه بوعلی با شماره مجوز تأسیس  101505بهعنوان مجری و صاحبامتیاز پایگاه اطالعات علمی و ثبت رویداد
 confpaperکه ازاینپس در این تفاهمنامه پایگاه  confpaperنامیده میشود به نمایندگی آقای سجاد آستانی(مدیرعامل شرکت فرهنگی
دیجیتال بنیان همایش اندیشهسازان توسعه بوعلی)به آدرس(( :همدان ،خیابان بوعلی سینا ،برج اداری آریان ،طبقه هفتم واحد 85با شماره
تلفن:

05535013150

و

آدرس

اینترنتی

پایگاهwww.confpaper.com:

))

و

دبیرخانه
به

همایش .........................................................................

آدرس(( ))......................................................................................................................... ...که از این پس دبیرخانه نامیده میشود ،به نمایندگی
آقا/خانم....................و شماره تلفن ...........................:منعقد گردید.

موضوع تفاهم نامه عبارت است از حمایت تخصصیترین پایگاه اطالعات علمی و ثبت رویداد با مجوز نشر دیجیتال از برگزاری همایش
 ........................................................................................................که توسط................................... .............در
تاریخ..................................................:برگزارخواهدشدودراین تفاهم نامه همایش نامیده می شود.
confpaper
-5-0انتشارخبر فراخوان مقاالت همایش درصفحه اصلی پایگاه  confpaperبه آدرس اینترنتی www.confpaper.com:خبر فراخوان
شما تا زمان دریافت فرخوان تازهتر درسایت ،به عنوان اولین فراخوان نمایش داده میشود.
-0-0ارسال ایمیل فراخوان و اطالع رسانی همایش به کلیه اعضاء پایگاه ( confpaperدر قالب خبرنامه ماهانه سایت)
اولین و تخصصی ترین ناشر دیجیتال کنفرانس ها ومجالت کشور با مجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی ،مرکز فناوری
اطالعات و رسانه های دیجیتال
آدرس :همدان ،خیابان بوعلی سینا ،برج اداری آرین طبقه  7واحد 89پایگاه اطالعات علمی وثبت رویداد
تلفکس098 – 39523283 :

تلفن098 -39523285 :
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 -3-0درج در تقویم رویدادهای کشور و اختصاص صفحه ای برای معرفی و توضیحات،درج شورای سیاست گذاری واعضای کمیته علمی
در صورت دارا بودن عکس پرسنلی با عکس به همراه پوستر ولینک اصلی همایش.
-4-0درج فراخوان همایش وپوستر همایش در پایگاه رسمی بنیاد همایش به آدرس اینترنتی bonyadhamayesh.ir :دارای مجوز نماد
الکترونیک از وزارت صنعت،معدن وتجارت وثبت شده در ستادپایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.
 -1-0درج فراخوان همایش وپوستر همایش در پایگاه رسمی نیک کنفرانس به آدرس اینترنتیwww.nikconferences.com :دارای
مجوز نماد الکترونیک از وزارت صنعت،معدن وتجارت وثبت شده در ستادپایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.
-6-0اختصاص کد ویژه به همایش در قسمت رویداد های نمایه شده در پایگاه confpaper
 -7-0نمایه سازی تمام متن مقاالت رویداد(همایش،کنفرانس ،کنگره و )...پس از دریافت ازدبیرخانه در پایگاه confpaper
 -5-0اعطا گواهی نامه از طرف شرکت فرهنگی دیجیتال بنیان همایش اندیشه سازان توسعه بوعلی با مجوز رسمی نشردیجیتال ازوزارت
فرهنگ وارشاد اسالمی وهولوگرام اختصاصی ودرج کد رویداد ،تعداد صفحات کلیه مقاالت نمایه شده  ،تعداد کلیه نویسندگان مقاالت.
-8-0امکان جست وجوی تخصصی رویداد براساس نقشه ایران و فصل و روز زمان برگزاری

 confpaperبه عنوان پایگاه اطالعات علمی وتخصصی ترین ناشر دیجستال همایش ومجالت کشور در وب سایت
وپوستر همایش(درج نماد نمایه سازی توسط )confpaper
-0-3ارائه اجازه انتشار تمام متن مقاالت به پایگاه confpaper
 -3-3تحویل فایل  PDFمقاالت کامل داوری شده توسط دبیرخانه همایش به پایگاه  confpaperبرای استفاده کاربران حدکثر تا  50روز
پس از برگزاری همایش(بهتر است جهت تسریع فرآیند نمایه سازی  Wordچکیده مقاالت نیز همراه با فایل  PDFمقاالت کامل داوری
شده ارسال گردد)
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 به اطالع می رساند انتشار هرداده ،مقاله در فضای اینرتنتی( نشربر خط :هر سامانه که امکان قرار دادن محتوای دیجیتال در معرض
دسترس عموم یا بیش از یک هزار مخاطب مشخص یا نا مشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی ،شبکه های
محلی ،شبکه های مبتنی بر فناوری بلوتوث،شبکه های تلفن ثابت و همراه را فراهم می آورد ).ملزم به داشتن مجوز نشردیجیتال
منوط به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاداسالمی است و متخلفین وفق قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و
تحقیقاتی و فرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائرشده و می شود -مصوب  - 5558و سایر قوانین موضوعه مورد پیگرد قانونی
قرار خواهند گرفت ،بنیان همایش اندیشه سازن توسعه بوعلی صاحب امتیاز پایگاه  confpaperناشر دیجیتال کنفرانسها و
مجالت کشور با مجوز رسمی نشردیجیتال از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،مرکز فناوری اطالعات و رسانههای دیجیتال می
باشد.

 confpaperو دبیرخانه در همکاری متقابل پیشفرض همکاری را صداقت وصیانت دوطرفه دانسته و همواره از منافع ،شهرت و
حیثیت یکدیگر حمایت مینمایند و در جهت هرچه عالیتر شدن و پربارتر شدن یکدیگر تالش خود را به کارمی گیرند ،لذا با توجه به مفاد
این تفاهم نامه امید است در سایه ایزد منان و حضرت ولیعصر (عج)همکاریها روزافزون صورت پذیرد.
این تفاهمنامه در 4بند ،سه صفحه ودردو نسخه مشابه در تاریخ:

توسط نمایندگان طرفین برای شروع همکاری ها امضاشد.

مهر وامضا

مهر وامضا،هولوگرام

دبیرخانه

شرکت فرهنگی دیجیتال بنیان همایش
اندیشهسازان توسعه بوعلی
سجادآستانی
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