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 .دماين مير برگزا كاربردي –دانشگاه جامع علمي و  ي قند و شكر ايران ها انجمن صنفي كارخانهبا همكاري  مرکز بررسی و تحقیق و آموزش صنایع قند ایران

 71/17/7131 :مهلت ارسال مقاالت                                            (may 2014 8-7)   7131  ماه اردیبهشت 71و  71  :سمینار زمان

 تاالرگردهمايي شكر -مركز بررسي و تحقیق و آموزش صنايع قند ايران -بعد از پل هوايي طرق -جاده فريمان 4كیلومتر  -مشهد :مکان

                         0100Email:icresi89@yahoo.com – 3880991 :دورنگار 0100 – 3880911و  0100 -3880993 :تلفن

 و فرم پرشده اعالم آمادگي شركت در سمینار CDدو نسخه از اصل مقاله را همراه با مندان میرساند كه براي ارائه مقاله در اين سمینار بايد  به اطالع كلیه عالقه

و به ايمیل ( 80311 -3013صندوق پستي  -مشهد )تحقیق و آموزش صنايع قند ايران  به دفتر مركز بررسي واز طريق پست فقط    51/15/5131 تاريخ حداكثر تا 

عزيزاني كه مقاله آنها براي ايراد . مقاالت رسیده در صورت قبول هیات بررسي براي سخنراني در سمینار و يا تهیه پوستر انتخاب خواهند شد. ارسال فرمايند زمرك
نام در سمینار معاف خواهند بود و مقاالت پذيرفته شده به صورت پوستر از پنجاه درصد وروديه طبق  راني مورد تايید و پذيرش قرار گرفته از پرداخت هزينه ثبتسخن

 .جدول تعرفه معاف خواهند شد

  هزینه حضور هر نفر در سمینار 
 هزینه  کننده شرکت

 ريال    5 211 111                   کارشناسان کارخانجات قند عضو مرکز

 ريال    5 811 111                   کارخانجات قند غیر عضو مرکز کارشناسان 

 ريال      011 111                      دانشجویان و اساتید دانشگاهها و محققان مراکز تحقیقاتی مرتبط با صنعت قند 

 ريال    4 111 111                      شرکتهای داخلی بازاء هر نفر

 ريال    6 111 111                  ی شرکتهای خارجی  ها بازرگانان خارجی و نمایندگی

 .باشد ي فوق شامل اقالم اهدايي، پذيرايي و ناهار در دو روز برگزاري سمینار مي ها هزينه: توضیح

  تهیه غرفه در نمایشگاه جنب سمینار 
توانند با اطالع قبلي براي انتخاب محل استقرار غرفه با دفتر مركز بررسي و تحقیق و آموزش صنايع قند ايران تماا  حاصال    به تشكیل غرفه در نمايشگاه جنب سمینار ميعالقمندان 

 . باشد مي  51/15/5131حداکثر تا تاریخ  نمايشگاه مهلت ثبت نام جهت شركت در سمینار و . شود هزينه خدمات فوق پس از تعیین نوع و فضاي مورد نیاز تعیین مي. نمايند

 .آالت با هماهنگي و توافق قبلي خواهد بود استفاده از محوطه نمايشگاه براي استقرار ماشین. تواند شركت نمايد فقط يك نفر مي  ها در غرفه*

  سایر خدمات برای شرکتهای تبلیغاتی 

آالت و فناوري جديد اين امكان فراهم  در خصوص تبلیغات براي محصوالت تولیدي و ماشین  ها دن شركتهاي مرتبط و تقاضاي مكرر اين شركتهاي قند با آشنا ش با توجه به نیاز كارخانه

 :گرديده است كه شركتها بتوانند عالوه بر غرفه از خدمات زير استفاده كنند

وطه برگزاري سمینار و همچنین ارائه میز جهت توزيع بروشور تبلیغاتي در سالن پذيرايي نصب پرده و بنرهاي تبلیغاتي در تاالر سخنراني، سالن پذيرايي و مح 

(مشروط به ارسال به موقع) و چاپ آگهي تبلیغاتي در جلد دفترچه زمانبندي سمینار وكتابچه مجموعه مقاالت و خبرنامه  ها نامه چاپ آرم و لوگوي تبلیغاتي شركت روي تمامي دعوت 
وشور تبلیغاتي در پكیج اهدايي به مدعوينقرار دادن بر 
توسط مجري  ها شركت دماتخو  قرائت افتخارات و همچنین و با توافق قبلي عینبه مدت مو پاور پوينت  معرفي شركتها و خدمات آنان از طريق سخنراني به وسیله نمايندگان شركتها  
 .د بودهاي تبلیغاتي به طور جداگانه و با توافق خواه كلیه هزينه*

باناك  4521-56181 شماره حسابشود در صورت تمايل فرم اعالم آمادگي شركت در سمینار را تكمیل و همراه حواله پرداخت وروديه به  از عالقمندان تقاضا مي

ست و يا تصوير آن را از طريق پ 35101 -1511صندوق پستی  -مشهد  –آموزش صنايع قند ايران  ، به آدر  مركز بررسي و تحقیق وتجاارت شعبه طارق مشاهد

كساني كه براي . به تقاضاهاي فاقد رسید بانكي ترتیب اثر داده نخواهد شد. ارسال فرمايند تا كارت ورود براي ايشان صادر گردد 0100 -3880991دورنگار شماره 

و براي غرفه و تبلیغات با روابط عمومي مركز ( 0100 – 3880911و  0100 -3880993ي  ها تلفن)اقامت در مشهد نیاز به هتل دارند با آقاي كوروش رجبي خراساني 

براي شركتها و كارخانجات اسپانسر تسهیالت ويژه در نظر  .باشد كنندگان محترم مي بديهي است هزينه اقامت در مشهد به عهده شركت. هماهنگي الزم را انجام دهند
 .گرفته خواهد شد

 ی قند و شكر ایران ها عالم آمادگی شرکت در سی و پنجمین دوره سمینارهای ساالنه کارخانهفرم ا                           

                       :         عنوان پست سازمانی:                                                             نام خانوادگی:                                                                   نام 

 :محل کار:                                                                                             مدرک تحصیلی

 :پست الكترونیكی

 :نشانی کامل پستی

 :موبایل                         :                                                                                 تلفن

 :عالقمند به شرکت در سمینار

 به صورت مستمع                               و خدمات به صورت سخنرانی با معرفی کاال                                   با ارائه مقاله و سخنرانی 

 :مساحت مورد نیاز                               می باشم  عالقمند به شرکت در نمایشگاه 

 عالقمند به معرفی شرکت و کاالی تولیدی خود می باشم 



  شرایط ارسال و پذیرش مقاله 
 .مقاله قبال در جايي چاپ يا ارائه نشده باشد -0

 :ي زير باشد ها صفحه اول مقاله بايد شامل بخش -8

 عنوان مقاله  -8-0

 (.نام ارائه دهنده مقاله با ستاره در قسمت باال و سمت چپ آنها مشخص گردد)رتیب نام و نام خانوادگي نام نويسندگان مقاله به ت -8-8

 Email)شامل آدر ، تلفن و )آدر  نويسندگان  -8-3

 چكیده به زبان فارسي -8-4

 ي كلیدي ها واژه -8-1

 :ي زير باشد ها صفحه دوم به بعد شامل قسمت -3

 مقدمه  -3-0

 مقاله  متن اصلي -3-8

 :مثال .( مراجع در متن مقاله با شماره ارجاع داده شوند و مشخصات كامل آنها در بخش مزبور ذكر گردد) مراجع -3-3

1- Nelson,G.J.(1998) Dietary fat, Trans Fatty Acids and Risk of Coronary Heart Disease, Nutr,Rev.56(8):250-252. 

 تهران. مركز نشر دانشگاهي( اصول و كاربرد)رآورش غذا تكنولوژي ف( 0311. )م. بهرام -8

 :روش تایپ مقاالت 

دو نساخه از مقالاه باا كیفیات پرينات      . و جداول تايپ شود  ها شامل شكل A4در حداكثر هشت صفحه  xpدر محیط  Word 2003مقاله با استفاده از نرم افزار  -0

 .و ساير مدارک الزم به آدر  دبیرخانه سمینار ارسال گردد CDلیزري به همراه 

ساانتیمتر و از سامت چاپ و     3سانتیمتر براي همه صفحات حاشیه باراي بخاش پاايین     3سانتیمتر و براي ساير صفحات  1/4حاشیه از سمت باال براي صفحه اول  -8

 سانتیمتر 1/8راست مقاله هريك 

 Singleفاصله خطوط  -3

 پررنگ  01ه با قلم بي نازنین عنوان مقال -4

(Times New Roman Bold 14) 
 پررنگ  08نام نويسندگان با قلم بي نازنین  -1

(Times New Roman Bold 10) 
 00آدر  نويسندگان مقاله با قلم بي نازنین  -1

(Times New Roman Bold 8) 
ي متفاوت باشند ضمن مشخص كردن نام نويسندگان با شماره،  ها ورتي كه نويسندگان از محلدر ص. هريك در خطي جداگانه و در بخش زيرين عنوان مقاله قرار گیرد

 .آدر  محل نیز ذكر شود

 .خط 1فاصله بین خط حاوي عنوان و نیز خط مربوط به تیتر چكیده  -1

 پررنگ 04با قلم بي نازنین ...( مثل چكیده ، مقدمه و )تیترهاي اصلي در متن مقاله  -9

(Times New Roman Bold 12) 
 پررنگ  08و جداول با قلم بي نازنین   ها تیترهاي فرعي و عناوين شكل -8

(Times New Roman Bold 10) 

ن بین دو پاراگراف متوالي همچنین بین تیترها و پاراگراف بعد از آ. يك خط میان هر يك از تیترهاي اصلي در متن مقاله و پاراگراف ماقبل آن فاصله داده شود -00

 .خط فاصله قرار داده نشود

                                                                                                   (Times New Roman Bold 12)03متن مقاله و مراجع با قلم بي نازنین  -00

عنوان هر شكل در زير آن شكل و عنوان هر . آورده شود قبل از منابع و به ترتیب در انتهاي مقالهگذاري  به صورت كامال آماده براي چاپ با شماره  ها جداول و شكل -08

 .جدول در باالي آن نوشته شود

 .شماره گذاري صفحات با مداد و در پشت برگ انجام گیرد -03

 
 

 



 

 ساالنه کارخانه های قند و شكر کشور  سمینار سی و پنجمین  موضوعات قابل طرح در 

 (5131اردیبهشت ماه  58و  50)

 

 

 :بخش عمومی*
 برنامه پیشنهادي به دولت در ارتباط با نحوه احیاي صنعت قند -0

 اي مناسب براي واردات شكر سیاستهاي تعرفه -8

 بر صنايع قند و غذاي كشور  ها اثرات هدفمندكردن يارانه -3
 ضرورت ايجاد هیات عالي براي نظارت بر صنعت قند-4

 8003 - 04تحلیل وضعیت تولید و قیمت شكر در جهان در سال بررسي و  -1

 طرح تنظیم بازار صنعت قند و شكر در كشور -1

 مقايسه قیمت تمام شده شكر در ايران و جهان -1
 سهم قند و شكر در سبد هزينه خانوار-9

 -صنايع جانبي )اثرات واردات بي رويه شكر بر زنجیره تولید شكر در كشور  -8

 (ايجاد اشتغال خانوار - خوراک دام

 يابي در صنعت قند چغندري و نیشكري ايران  عارضه -00
  ها تاثیر طرح تحول اقتصادي بر صنعت قند و شكر و هدفمند كردن يارانه -08

 ي جنبي  ها براي صنعت قند و فرآورده
 

 :بخش تكنولوژی* 
 ي كاهش قیمت تمام شده شكر در صنعت قندكشور در دو بخش ها روش -0

 نیشكري و چغندري از ديدگاه تكنولوژيكي

 بر كشاورزي تولید چغندرقند و نیشكر   ها بررسي آثار هدفمند كردن يارانه -8

ي انرژي و اثرات آن بر  ها در عرضه حامل  ها بررسي آثار هدفمندكردن يارانه -3
 صنايع قند كشور

  علوم و فنون جديد در نوآوري صنعت قندنقش  -4

 وري صنعت قند ايران پس از انقالب اسالمي بررسي بهره -1

ي  ها استفاده ازاتوماسیون و فناوري جديد و نرم افزارهاي موجود در برنامه -1
 سازي صنايع قند چغندر و نیشكر توسعه و بهینه

 سازی مصرف سوخت و انرژی در صنایع قند چغندری و نیشكری بهینه -0
ي جنبي در صنعت قند و شكر  ها آوردهنقش و پتانسیل تولید صنايع جانبي و فر -9

 بر صادرات آنو تاثیر  و اهمیت...( خمیرمايه، اسید استیك، الكل و )

 كاهش ضايعات برداشت و نگهداري چغندرقند -8
 امكان سنجي تولید انواع شكرهاي مخصوص در كشور -00

بندي محصول تولیدي جهت مصارف خانوار و  لزوم ايجاد تنوع در بسته -00

 يصنعت

 تولید اتانول در صنايع قند ايران و جهان به عنوان سوخت مكمل -08
 مزاياي تولید و مصرف شكر مايع در صنايع قند كشور -03

 نقش كیفیت شكر خام در كاهش ضريب تبديل آن به شكر سفید -04
 

 :بخش محیط زیست* 
 ي قند و شكر كشور ها استفاده بهینه از ضايعات و پس ماند كارخانه -0

 مزاياي زيست محیطي اتانول سوختي -8

 ی قند و شكر کشور ها سازی مصرف آب در خط تولید کارخانه بهینه -1

 ی قند ها روشهای موفق تصفیه فاضالب کارخانه -4

 سازی مصرف انرژی در محیط زیست نقش بهینه -1

 رابطه بین رعايت محیط زيست و صنعت پايدار -1

ي در بهبود وضعیت مالي و كسب بازار نقش مديريت بازرگاني و امورمال -1

 فروش
 

 

 :بخش کشاورزی* 

 انتخاب زمین مناسب كشت چغندر و نیشكر -0

 رعايت تناوب زراعي براي كشت چغندرقند -0-0

 سازي بستر بذر روشهاي تهیه زمین و آماده -8

 و تنظیم تراكم مناسب  ها ي كاشت، آرايش بوته ها زمان و شیوه -3

 ي مناسب و كم آبیاري با تاكید بر افزايش راندمان مصرف آبسیستمهاي آبیار -4

عناصر غذايي پرمصرف، كم مصرف و كودهاي زيستي و اثرات آن بر عملكرد كماي و   -1

 كیفي

 تاثیر عناصر غذايي و استفاده از كودهاي زيستي در زراعت چغندرقند -1-0

 تاثیر آن بر روي نگهداري چغندربرداشت صحیح چغندرقند و  -1

 ي هرز زراعت چغندرقند و نیشكر ها مديريت بهینه آفات، بیماريها و علف -1

 مكانیزاسیون تهیه زمین، كاشت، داشت و برداشت چغندرقند -9

 بهبود و توسعه مكانیزاسیون در زراعت چغندرقند -9-0

 پهنه بندي مناطق مناسب كشت و كشت پايیزه چغندرقند -8

 رد كمي وكیفي چغندرقندي محیطي بر عملك ها تاثیر تنش -00

رعايت اصول صاحیح آبیااري مازارع چغندرقناد و كنتارل زه آب مازارع نیشاكر و         -00

 سازي مصرف آب بهینه

 نقش كنترل محصول در دوره رشد مزارع نیشكر –08

 تاثیر شرايط اقلیمي بر كمیت و كیفیت چغندرقند-03

 برداري و مديريت مزرعه  نظامهاي بهره -04

 تحقیقات و تولید بذر چغندرقند خصوصي سازي -01

 بررسي مسائل مربوط به كشت ارگانیك چغندرقند -01

 ي مهم چغندرقند در مناطق مختلف كشور ها تعیین پراكنش بیماري -01
 

 :بخش آموزش* 
 كاربردي تكنولوژي صنايع قند و غذايي –اهداف آموزشي مركز و دانشگاه جامع علمي -0

ي مورد نیاز در صنعت قند كشور و صنايع  ها ي براي رشتهكاربرد –نیاز آموزش علمي  -8

 وابسته

كاربردي در تربیت نیروي زيست محیطي، بهینه سازي انرژي،  –نقش آموزش علمي  -3

 حسابداري و مديريت بازرگاني

 اي در تربیت نیروهاي ماهر در صنعت قند نقش سازمان فني و حرفه  -4

 كشورنقش تحقیق و توسعه در صنعت قند   -1

 نقش شركتهاي مهندسي مشاور در صنعت قند  -1

 نقش نیروي انساني آموزش ديده در صنعت قند  -1
 نقش آموزش در كمیت و كیفیت محصول -9

 نقش  آموزش در قیمت تمام شده محصول -8

 يرانمركز بررسي و تحقیق و آموزش صنايع قند ا - 80311 -1013صندوق پستي  -مشهد   :آدرس دبیرخانه سمینار

                         0100Email:icresi89@yahoo.com – 3880991 :دورنگار  0100 – 3880911و  0100 -3880993 :تلفن

 .مقاالت حتما باید از طریق پست فرستاده شود: توجه


