
 شرایط ارسال و پذیرش مقاله

 

 .مقاله قبال در جایی چاپ یا ارائه نشده باشد -1

 :ی زیر باشد ها صفحه اول مقاله باید شامل بخش -2

 عنوان مقاله  -2-1

نام ارائه دهنده مقاله با ستاره در قسمت باال و سممت چم    )نام نویسندگان مقاله به ترتیب نام و نام خانوادگی  -2-2

 (.گرددآنها مشخص 

 Email)شامل آدرس، تلفن و )آدرس نویسندگان  -2-3

  چکیده به زبان فارسی -2-4

 ی کلیدی ها واژه -2-5

 :ی زیر باشد ها صفحه دوم به بعد شامل قسمت -3

 مقدمه  -3-1

 متن اصلی مقاله  -3-2

.( خمش مببمور رکمر گمردد    مراجع در متن مقاله با شماره ارجاع داده شوند و مشخصات کامل آنها در ب)مراجع  -3-3

 :مثال
1- Nelson, G. J. (1998) Dietary fat, Trans Fatty Acids and Risk of Coronary Heart Disease, 

Nutr. Rev. 56(8): 250-252. 

 تهران. مرکب نشر دانشگاهی( اصول و کاربرد)تکنولوژی فرآورش غذا ( 1311. )م. بهرام -2

 :روش تایپ مقاالت 
شمامل   A4حمداکرر هشمت صمفحه     xp با سیسمت  عاممل   Microsoft word 2010مقاله با استفاده از نرم افبار  -1

و سمایر ممدارال الزم بمه آدرس     CDدو نسخه از مقاله با کیفیت پرینت لیبری به همراه . و جداول تای  شود  ها شکل

 .دبیرخانه سمینار ارسال گردد

سانتیمتر برای همه صمفحات حاشمیه    3سانتیمتر و برای سایر صفحات  5/4اول حاشیه از سمت باال برای صفحه  -2

 سانتیمتر 5/2سانتیمتر و از سمت چ  و راست مقاله هریک  3برای بخش پایین 

 Singleفاصله خطوط  -3

 پررنگ  11عنوان مقاله با قل  بی نازنین  -4

(Times New Roman Bold 14) 

 پررنگ  12ین نام نویسندگان با قل  بی نازن -5
(Times New Roman Bold 10) 

 11آدرس نویسندگان مقاله با قل  بی نازنین  -1
(Times New Roman Bold 8) 

ی متفماوت   هما  در صورتی که نویسندگان از محمل . هریک در خطی جداگانه و در بخش زیرین عنوان مقاله قرار گیرد

 .محل نیب رکر شودباشند ضمن مشخص کردن نام نویسندگان با شماره، آدرس 

 .خط 1فاصله بین خط حاوی عنوان و نیب خط مربوط به تیتر چکیده  -1

 پررنگ 14با قل  بی نازنین ...( مرل چکیده ، مقدمه و )تیترهای اصلی در متن مقاله  -8
(Times New Roman Bold 12) 

 پررنگ  12و جداول با قل  بی نازنین   ها تیترهای فرعی و عناوین شکل -9
(Times New Roman Bold 10) 

بمین دو پماراگراف   . یک خط میان هر یک از تیترهای اصلی در متن مقاله و پاراگراف ماقبل آن فاصله داده شود -11

 .متوالی همچنین بین تیترها و پاراگراف بعد از آن خط فاصله قرار داده نشود

                                          (Times New Roman Bold 12)13متن مقاله و مراجع با قل  بی نازنین  -11

گذاری و به ترتیمب در انتهمای مقالمه قبمل از منمابع       به صورت کامال آماده برای چاپ با شماره  ها جداول و شکل -12

 .عنوان هر شکل در زیر آن شکل و عنوان هر جدول در باالی آن نوشته شود. آورده شود

  .داد و در پشت برگ انجام گیردگذاری صفحات با م شماره -13



 های قند و شکر کشور مین سمینار ساالنه کارخانهششموضوعات قابل طرح در سی و 

 (1314اردیبهشت ماه  17و  16)
 

 :بخش عمومی*

طرح تنظی  بازار صنعت قند و شکر در کشور از طریم    -1

 های قند و شکر ایران  واگذاری به انجمن صنفی کارخانه

 قیمت تمام شده شکر در ایران و جهانمقایسه  -2

رویمه شمکر بمر زنجیمره تولیدشمکر در       اثرات واردات بی -3

 (صنایع جانبی، خوراال دام، ایجاد اشتغال خانوار)کشور 

 یابی در صنعت قند چغندری و نیشکری ایران  عارضه -4

 تاثیر طرح تحول اقتصادی بر صنعت قند و شکر  -5

 :بخش تکنولوژی* 

کاهش قیممت تممام شمده شمکر در صمنعت       ی ها روش -1

قندکشممور در دو بخممش نیشممکری و چغنممدری از دیممدگاه  

 تکنولوژیکی

 نقش علوم و فنون جدید در نوآوری صنعت قند  -2

 وری صنعت قند ایران پس از انقالب اسالمی بررسی بهره -3

استفاده ازاتوماسیون و فنماوری جدیمد و نمرم افبارهمای      -4

سمازی صمنایع قنمد     توسمعه و بهینمه   ی هما  موجود در برنامه

 چغندر و نیشکر

سمازی مصمرف سموخت و انمرژی در صمنایع قنمد        بهینه -5

 درصدی  31چغندری و نیشکری با نگرش کاهش مصرف 

ی  هما  نقش و پتانسیل تولیمد صمنایع جمانبی و فمرآورده     -1

خمیرمایه، اسید استیک، الکل )جنبی در صنعت قند و شکر 

 آن بر صادرات و اهمیت و تاثیر...( و 

 سنجی تولید انواع شکرهای مخصوص در کشور امکان -1

بندی محصول تولیدی جهت  لبوم ایجاد تنوع در بسته -8

 مصارف خانوار و صنعتی

تولید اتانول در صنایع قنمد ایمران و جهمان بمه عنموان       -9

 سوخت مکمل

 :بخش محیط زیست* 

ی قنمد و   ها کارخانهاستفاده بهینه از ضایعات و پسماند  -1

 شکر کشور

 مبایای زیست محیطی اتانول سوختی -2

ی قنمد   ها سازی مصرف آب در خط تولید کارخانه بهینه -3

 و شکر کشور

 ی قند ها روشهای موف  تصفیه فاضالب کارخانه -4

سازی مصمرف انمرژی    مدیریت توزیع بخار و نقش بهینه -5

 زیست در محیط

 زیست و صنعت پایداررابطه بین رعایت محیط  -1

 :بخش کشاورزی* 

 انتخاب زمین مناسب کشت چغندر و نیشکر -1

 رعایت تناوب زراعی برای کشت چغندرقند -2

 سازی بستر بذر روشهای تهیه زمین و آماده -3

و تنظی  تمراک     ها ی کاشت، آرایش بوته ها زمان و شیوه -4

 مناسب

تاکیمد بمر   سیستمهای آبیاری مناسب و ک  آبیماری بما    -5

 افبایش راندمان مصرف آب

بررسی قیمت تمام شده چغندرقند در ایران و جهمان و   -1

 های تولید چغندر راهکارهای کاهش هبینه

عناصر غذایی پرمصرف، ک  مصرف و کودهای زیستی و  -1

 اثرات آن بر عملکرد کمی و کیفی

ی همرز زراعمت    هما  مدیریت بهینه آفات، بیماریها و علف -8

 د و نیشکرچغندرقن

بنممدی منمماط  مناسممب کشممت و کشممت پمماییبه   پهنممه -9

 چغندرقند

 دوره رشد طیمحصول  کمیت و کیفیت نقش کنترل –11

 مبارع چغندر و نیشکر در

 برداری و مدیریت مبرعه  نظامهای بهره -11

 سازی تحقیقات و تولید بذر چغندرقند خصوصی -12

 چغندرقندبررسی مسائل مربوط به کشت ارگانیک  -13

راهکارهای افبایش راندمان شکر تولیدی در مبرعه به  -14

 ازای هر مترمکعب آب مصرفی 

همای   واگذاری اعتبارات آبیاری تحت فشار به کارخانمه  -15

 های مدرن آبیاری چغندرقند قند جهت اجرای سیست 

 کشت زمستانه چغندرقند در مناط  مختلف کشور -11

 

 :بخش آموزش* 

کمماربردی در تربیممت نیممروی   -علمممینقممش آممموزش  -1

سازی انمرژی، حسمابداری و ممدیریت     محیطی، بهینه زیست

 بازرگانی

ای در تربیت نیروهمای مماهر    نقش سازمان فنی و حرفه -2

 در صنعت قند

 نقش تحقی  و توسعه در صنعت قند کشور -3

 نقش آموزش در کمیت و کیفیت محصول -4

 نقش آموزش در قیمت تمام شده محصول -5

  



 

 آگهی و فراخوان مقاله

 

 ی قند و شکر ایران ها دوره سمینار ساالنه کارخانه ششمینسی و

 

موسسمه   ،ی قند و شمکر ایمران   ها مرکب بررسی و تحقی  و آموزش صنایع قند ایران با همکاری انجمن صنفی کارخانه

 :نماید برگبار می تحقیقات اصالح وتهیه بذر چغندرقند کرج و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی
 11/11/1314 :مهلت ارسال مقاالت                (May -2015 7-6)   1394اردیبهشت ماه  11و  11 :زمان سمینار

کرج، جاده ماهدشت، روبروی ترمینال شهید کالنتری، روبروی پل اتوبان موسسه تحقیقمات اصمالح و    :مکان برگزاری سمینار

 تهیه بذر چغندرقند کرج

و  CDدو نسخه از اصل مقاله را همراه بما  مندان میرساند که برای ارائه مقاله در این سمینار باید  به اطالع کلیه عالقه

فقط از طری  پست به دفتر مرکب بررسی  11/11/4131تاریخ  حداکرر تا  فرم پرشده اعالم آمادگی شرکت در سمینار

و بممه ایمیممل مرکممب   ( 91315 -3153ق پسممتی صممندو -مشممهد )و تحقیمم  و آممموزش صممنایع قنممد ایممران     
(icresi89@yahoo.com) مقاالت رسیده در صورت قبول هیات بررسی برای سخنرانی در سمینار و . ارسال فرمایند

عبیبانی که مقاله آنها برای ایراد سخنرانی ممورد تاییمد و پمذیرش قمرار گرفتمه از      . یا تهیه پوستر انتخاب خواهند شد

نام در سمینار معاف خواهند بود و مقاالت پذیرفته شده به صورت پوستر از پنجاه درصمد ورودیمه    پرداخت هبینه ثبت

 .طب  جدول تعرفه معاف خواهند شد
 

 هزینه حضور هر نفر در سمینار
 

 هزینه کننده شرکت

 ریال    1 211 111 کارشناسان کارخانجات قند عضو مرکب

 یال     1 811 111 کارشناسان  کارخانجات قند غیر عضو مرکب

 یالر       111 111 دانشجویان و اساتید دانشگاهها و محققان مراکب تحقیقاتی مرتبط با صنعت قند

 ریال    4 111 111 هر نفر یازاه شرکتهای داخلی ب

 ریال    1 111 111 ی شرکتهای خارجی ها بازرگانان خارجی و نمایندگی
 

مدیران محترم عامل کارخانجات . باشد اهدایی، پذیرایی و ناهار در دو روز برگباری سمینار می ی فوق شامل اقالم ها هبینه: توضیح

 .قند از ورودیه معاف می باشند

 تهیه غرفه در نمایشگاه جنب سمینار

استقرار  ا اطالع قبلی برای انتخاب محلبتوانند  می در کرج سمینار محل برگباری مندان به تشکیل غرفه در نمایشگاه جنب هعالق
یا با موسسه اصالح بذر کرج آقای دکتر  151- 33921855و  151-33921883و با تلفن  غرفه با دفتر مرکب بررسی قند ایران

تعیمین   ،هبینه خدمات فوق پس از تعیمین نموع و فضمای ممورد نیماز     . تماس حاصل نمایند 121 – 321121 13-14محمدیان 

فقمط یمک     ها در غرفه. *باشد می  11/11/1313حداکثر تا تاریخ مهلت ثبت نام جهت شرکت در سمینار و نمایشگاه . شود می

 .آالت با هماهنگی و تواف  قبلی خواهد بود استفاده از محوطه نمایشگاه برای استقرار ماشین. تواند شرکت نماید نفر می
 

 تیسایر خدمات برای شرکتهای تبلیغا
 

در خصوص تبلیغات برای محصوالت   ها های قند با آشنا شدن شرکتهای مرتبط و تقاضای مکرر این شرکت با توجه به نیاز کارخانه

 :آالت و فناوری جدید این امکان فراه  گردیده که شرکتها بتوانند عالوه بر غرفه از خدمات زیر استفاده کنند تولیدی و ماشین

 توزیمع  جهمت  میب ارائه همچنین و سمینار برگباری محوطه و پذیرایی سالن سخنرانی، تاالر در لیغاتیتب بنرهای و پرده نصب* 

  پذیرایی سالن در تبلیغاتی بروشور
 وکتابچه سمینار زمانبندی دفترچه جلد در تبلیغاتی آگهی چاپ و  ها نامه دعوت تمامی روی شرکت تبلیغاتی لوگوی و آرم چاپ* 

 (موقع به ارسال به مشروط) خبرنامه و مقاالت مجموعه

 و قبلمی  تواف  با و معین مدت به پوینت پاور و شرکتها نمایندگان وسیله به سخنرانی طری  از آنان خدمات و شرکتها معرفی* 

   مجری توسط ها شرکت خدمات و افتخارات قرائت همچنین
 .بود خواهد تواف  با و جداگانه طور به تبلیغاتی های هبینه کلیه*مدعوین به اهدایی پکیج در تبلیغاتی بروشور دادن قرار* 



شود در صورت تمایل فرم اعالم آمادگی شرکت در سمینار را تکمیل و همراه حواله پرداخمت   از عالقمندان تقاضا می

، بمه آدرس مرکمب بررسمی و تحقیم  و     بانمک تجمارت شعبه طممرق مشممهد   4111-16161 شماره حسابورودیه به 

پست و یا تصویر آن را از طری  دورنگار شماره  11371 -1113صندوق پستی  -مشهد نایع قند ایران آموزش ص

ارسال فرمایند تا کارت ورود انجمن صنفی  121 -88919155به مرکب بررسی و یا دورنگار شماره 151 -33921885

برای تبلیغمات بما روابمط عممومی     . به تقاضاهای فاقد رسید بانکی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ایشان صادر گردد
برای شرکتها و کارخانجات اسپانسر تسمهیالت  . الزم را انجام دهندهماهنگی  151 – 33921883شماره تلفن مرکب 

 .دویژه در نظر گرفته خواهد ش

 

 ی قند و شکر ایران ها فرم اعالم آمادگی شرکت در سی و ششمن دوره سمینارهای ساالنه کارخانه

 
   :                             عنوان پست سازمانی:                                                     نام خانوادگی:                                                 نام

 :مدرک تحصیلی

 :محل کارنشانی 

 :نشانی کامل پستی

 :پست الکترونیکی

 :ثابت محل کار تلفن

 :تلفن همراه

 :عالقمند به شرکت در سمینار

 :با ارائه

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

 باشم می عالقمند به شرکت در نمایشگاه 

 مترمربع    14مترمربع  11 :مساحت مورد نیاز

 باشم  عالقمند به معرفی شرکت و کاالی تولیدی خود می

 

 91315 -5153صندوق پستی  -مشهد : آدرس دبیرخانه سمینار

 مرکب بررسی و تحقی  و آموزش صنایع قند ایران

 :تلفن

33921883- 151  

33921855 – 151 

 :دورنگار

33921885 – 151 
icresi89@yahoo.com Email: 

 

 .مقاالت حتما باید از طری  پست فرستاده شود: توجه

 

mailto:icresi89@yahoo.com

