
 

 یمرکز فناورمجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی،  بااولین و تخصصی ترین ناشر دیجیتال کنفرانس ها ومجالت کشور 

 تالیجید یاطالعات و رسانه ها

  6516614769: یکدپست32مالصدرا،طبقه سوم،واحد یتجار یادار ،مجتمعیعشق رزادهیم ابانیخهمدان، : آدرس

 08138264241: تلفن  09184059664-09184421281همراه:

  
 

 اریخ: ت

 شماره: 

 پیوست: 

 بسمه تعالی

  ((تفاهم نامه همکاری))

 ،یاسالم و ارشاداز وزارت فرهنگ  یکشور با مجوز رسم و مجالت هاکنفرانس تالیجیناشر د confpaperاین یادداشت تفاهم بین پایگاه اطالعات علمی 

 505108 سیتأسمجوز  با شماره توسعه بوعلی سازانشهیاندهمایش بنیان  تالیجید یشرکت فرهنگوابسته به  تالیجید یهارسانهاطالعات و  یمرکز فناور

و مجری  عنوانبه، 41طبقه  288639وبرند اختصاصی به شماره ثبت: ومجوز نمادالکترونیک ودارای نشان ثبت ملی در پایگاه وزارت ارشاد اسالمی

سجاد به نمایندگی آقای  شودیمنامیده  confpaper پایگاه نامهتفاهمدر این  پسنیازاکه  confpaper دادیرو و ثبت یاطالعات علم گاهیپا ازیامتصاحب

ه عشقی،مجتمع اداری تجاری خیابان میرزادتوسعه بوعلی(به آدرس: ))همدان، سازانشهیاندبنیان همایش فرهنگی دیجیتال شرکت  رعاملیمد)یآستان

 رخانهیو دب ((www.confpaper.com اینترنتی پایگاه: و آدرس 08138264241ماره تلفن: باش6516614769کدپستی:با  32،طبقه سوم،واحدارمالصد

(( ............................................................................................................................آدرس))به .............................................................مجله علمییا همایش

 .دیمنعقد گردتلفن:...........................  و شماره....................آقا/خانمبه نمایندگی  ،شودیمنامیده  مجله/دفتراز این پس دبیرخانهکه 

........................................................................................................ که جلهم/همایش ز برگزاریاپایگاه  عبارت است از حمایتموضوع تفاهم نامه 

 نامیده می شود. مجله/دراین تفاهم نامه همایشتوسط................................................در تاریخ:..................................................برگزارخواهدشدو

confpaper

شما تا زمان  خبر فراخوان www.confpaper.com به آدرس اینترنتی: confpaperپایگاه  صفحه اصلیانتشارخبر فراخوان مقاالت همایش در-2-1

 .شودیداده م شینما فراخوان نی، به عنوان اولسایتتر درتازه خوانافر افتیدر

 )در قالب خبرنامه ماهانه سایت(  confpaper پایگاه ارسال ایمیل فراخوان و اطالع رسانی همایش به کلیه اعضاء-2-2

ای برای معرفی و توضیحات،درج شورای سیاست گذاری واعضای کمیته علمی در صورت صفحه و اختصاص  تقویم رویدادهای کشور درج در -2-3

 همایش.ولینک اصلی پوستر دارا بودن عکس پرسنلی با عکس به همراه 

دارای مجوز نماد   www0bonyadhamayesh.ir درج فراخوان همایش وپوستر همایش در پایگاه رسمی بنیاد همایش به آدرس اینترنتی:-2-4

 ک از وزارت صنعت،معدن وتجارت وثبت شده در ستادپایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.الکترونی



 

 یمرکز فناورمجوز رسمی از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی،  بااولین و تخصصی ترین ناشر دیجیتال کنفرانس ها ومجالت کشور 

 تالیجید یاطالعات و رسانه ها

  6516614769: یکدپست32مالصدرا،طبقه سوم،واحد یتجار یادار ،مجتمعیعشق رزادهیم ابانیخهمدان، : آدرس

 08138264241: تلفن  09184059664-09184421281همراه:

  
 

 اریخ: ت

 شماره: 

 پیوست: 

دارای مجوز نماد www.nikconferences.com به آدرس اینترنتی: نیک کنفرانسدرج فراخوان همایش وپوستر همایش در پایگاه رسمی  -2-5

 ادپایگاه اینترنتی وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.الکترونیک از وزارت صنعت،معدن وتجارت وثبت شده در ست

 .confpaper در پایگاهدر قسمت رویداد های نمایه شده  ویژه به همایشاختصاص کد -2-6

 confpaperدر پایگاه  نمایه سازی تمام متن مقاالت رویداد)همایش،کنفرانس، کنگره و...( پس از دریافت ازدبیرخانه -2-7

طرف شرکت فرهنگی دیجیتال بنیان همایش اندیشه سازان توسعه بوعلی با مجوز رسمی نشردیجیتال ازوزارت فرهنگ وارشاد اعطا گواهی نامه از  -2-8

 .تعداد کلیه نویسندگان مقاالت اسالمی وهولوگرام اختصاصی ودرج کد رویداد، تعداد صفحات کلیه مقاالت نمایه شده ،

 .ایران و فصل و روز زمان برگزاریامکان جست وجوی تخصصی رویداد براساس نقشه -2-9

 .اختصاص یک قسمت صفحه اصلی در قسمت صفحه اصلی اخبار مربوط به خبر همایش در صورت تمایل-2-10

 (confpaper سایت وپوستر همایش)درج نماد نمایه سازی توسطدر  confpaperپایگاه   لوگو معرفی -3-1

   confpaper گاهیپاارائه اجازه انتشار تمام متن مقاالت به -3-2

روز پس از  10برای استفاده کاربران حدکثر تا   confpaper گاهیپا یش بهمقاالت کامل داوری شده توسط دبیرخانه هما  PDFتحویل فایل  -3-3

 مقاالت کامل داوری شده ارسال گردد(  PDF چکیده مقاالت نیز همراه با فایل  Wordبرگزاری همایش)بهتر است جهت تسریع فرآیند نمایه سازی 

confpaper و از منافع، شهرت  و هموارههمکاری را صداقت وصیانت دوطرفه دانسته  فرضشیپدر همکاری متقابل  رخانهیو دب

خود را به کارمی گیرند، لذا با توجه به مفاد  تالش گریکدی  شدن و پربارترشدن  تریعالجهت هرچه  و در ندینمایمیکدیگر حمایت  تیثیح

 صورت پذیرد. روزافزون هایهمکاراین تفاهم نامه امید است در سایه ایزد منان و حضرت ولیعصر )عج(

 .مشابه در تاریخ:                      توسط نمایندگان طرفین برای شروع همکاری ها امضاشد  صفحه ودردو نسخه دوبند، 4در  نامهتفاهماین 

 

 

 مهر وامضا

 دفترمجلههمایش یا  دبیرخانه

 

 confpaperپایگاه  مهر وامضا

 


