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اس وسا ت فرهنو  و  یو مجالت کشور  بوا مجورس   وم همایش ها تالیجیناشر د Confpaper یاطالعات علم گاهیپا نیتفاهم ب ادداشتی نیا

بوا  یتر وعه بورعل  اسان شهیاند شیهما انیبن تالیجید یوابسته به شرکت فرهنگ ،تالیجید یهااطالعات و   انه یمرکز فناو  ،یا شاد ا الم

بوه شوما ه  یبرنود اتتاا و و یوسا ت ا شواد ا والم گواهید  پا ینشان ثبت مل یودا ا کیمجرس نمادالکترون،  505108 :سی شما ه مجرس تأ

ناموه تفاهم نیود  ا پوسنیکوه اسا Confpaperشیو ثبت هموا یاطالعات علم گاهیپا اسیامت احبو  یعنران مجر، به41طبقه  288639ثبت:

 مجتمو  ،یعشوق رسادهیم ابانیت به آد س: ))همدان، شرکت( رعاملی)مد ی جاد آ تان یآقا یندگینما هب شردیم دهینام Confpaper گاهیپا

: گوواهیپا ینترنتوویآد س ا،  08138264241باشووما ه تلفوون:  6516614769:یبووا کدپسووت 32واحوود طبقووه  وور ، مال وود ا، یتجووا  یادا 

www.confpaper.com همایش دبیرتانهپس  نی(( که اس ا "...............")):به آد س "....................................................... ":همایشدبیرتانه (( و 

 .دیمنعقد گرد ..............................................و شما ه تلفن:  .............................................. /تانم:یآقا یندگیبه نما شرد،یم دهینام

 

 موضوع تفاهم نامه: -1
برگزا   "......................":خید  تا  "......................................" :تر ط که "......................................." :یمرضرع تفاهم نامه عبا تست اس حمایت اس برگزا 

 شرد. یم دهینام شیهمادبیرتانه تفاهم نامه  نیتراهد شد و د  ا

 

 :confpaper گاهیشرح خدمات پا-2
تبور فراتوران  www.confpaper.com: ینترنتویبوه آد س ا confpaper گاهیپا ید  فحه ا ل شیانتشا تبر فراتران مقاالت هما-2-1

 .شردیداده م شیفراتران نما نیبه عنران اول ت،یتر د  افراتران تاسه افتیشما تا سمان د 

 (تی)د  قالب تبرنامه ماهانه  ا  confpaper گاهیاعضاء پا هیبه کل شیهما یفراتران و اطالع   ان لیمیا  ال ا-2-2

د   یعلمو توهیکم یواعضوا یگواا  ا تی  یشر ا حات،د جیو ترض یمعرف یبرا یکشر  و اتتااص  فحه ا یدادهای و مید ج د  تقر -2-3

 .شیهما یا ل نکیبا عکس به همراه پر تر ول ی ر ت دا ا بردن عکس پر نل

 www.nikconferences.com: ینترنتیکنفرانس به آد س ا کین ی  م گاهید  پا شیوپر تر هما شید ج فراتران هما -2-4

 confpaper گاهیشده د  پا هینما یها دادید  قسمت  و شیبه هما ژهیاتتااص کد و-2-5

 confpaper گاهید  پا رتانهیاسدب افتیکنگره و...( پس اس د  ش،کنفرانس،ی)همادادیتما  متن مقاالت  و ی اس هینما -2-6

 .لید   ر ت تما شیاتبا  مربرط به تبر هما ید  قسمت  فحه ا ل یقسمت  فحه ا ل کیاتتااص -2-7

 

 :همایش دبیرخانه شرح خدمات-3
 (Confpaperتر ط  ی اس هی)د ج نماد نماشیوپر تر هما تید  ا  Confpaper  گاهیلرگر پا یمعرف -3-1

   Confpaper گاهیا ائه اجاسه انتشا  تما  متن مقاالت به پا-3-2

 یبورا  Confpaper گواهیبوه پا شیهموا رتانوهیشده تر ط دب یمقاالت کامل داو   PDF لیفا لیتحر -3-3
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  PDF لیوهمراه بوا فا زیمقاالت ن دهیچک  Word ی اس هینما ندیفرآ  ی)بهتر ا ت جهت تسرانتشا  وس پس اس  10ران حدکثر تا ا تفاده کا ب

 شده ا  ال گردد( یمقاالت کامل داو 

 

 :یمعنو تیوحق مالک یامانت دار-4
دوطرفه دانسته و همرا ه اس مناف ، شوهرت  انتی ا  داقت و  یهمکا  فرضشیمتقابل پ ید  همکا همایش  رتانهیو دب Confpaper گاهیپا

لاا با ترجه به مفواد  رند،یگ یتالش ترد  ا به کا م گریکدیشدن و پربا تر شدن   تریو د  جهت هرچه عال ندینمایم تیحما گریکدی تیثیو ح

 .ردی وسافزون  ر ت پا هایهمکا  )عج( عاریمنان و حضرت ول زدیا هیا ت د   ا دیامتفاهم نامه  نیا

 

هوا  یشوروع همکوا  یبورا نیطورف نودگانیتر وط نما ......................................... :خیبند، دو  فحه ود دو نسخه مشابه د  تا 4نامه د تفاهم نیا

 امضاشد.
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