
  

  

  شيمي آلي ايرانو محترم  و پژوهشگران عزيز، دانشجويان اساتيدمحضر مبارك 

   با سالم و عرض ادب

شيمي  سمينار بيست و سومين «با همكاري انجمن شيمي ايران،  و متعال پروردگاربا ياري  چنانچه مستحضر هستيد ،احترامبا

در اين . دشو برگزار مي دانشگاه كردستان در 1394 ماهشهريور 17-19 مورخ ،شنبهپنج تا شنبهسهدر روزهاي  » ايران آلي

  .منمايزير جلب مي چند مورديزان را به عنايت شما عزتوجه و رابطه، 

پروفسور عيسي و  پروفسور سيد حبيب فيروزآبادي ،پروفسور جليل مستشارياتيد ممتاز و بزرگ كشورمان آقايان اس -1

ها تالش در اين سمينار، به پاس سال. پذيرفتند مهمان ويژهعنوان و بهبراي حضور در سمينار شيمي آلي را ، دعوت ما ياوري

منظور ارج نهادن به نقش و جايگاه و نيز به مانها محقق و پژوهشگر برجسته كشورپرورش و هدايت صدناپذير در خستگي

عمل به ويژه تقديراز اين عزيزان  از طرف برگزاركنندگان سمينارواال و ارزنده آنان در پيشرفت و اعتالي شيمي آلي ايران، 

   .اضافه خواهند شدبه جمع فوق  نيزشيمي و پيشكسوتان از بزرگان  يتعدادي ديگربا پيشنهاد شما عزيزان متعاقباً،  .خواهد آمد

و  )پيشكسوت(همدان  - سينااز دانشگاه بوعلي پروفسور اردشير خزاييآقايان شيميدانان برتر منتخب انجمن شيمي ايران،  -2

از طرف سخنراني عمومي خواهند داشت و ) پژوهشگر جوان(سيستان و بلوچستان  از دانشگاه طاهر مقصودلوپروفسور ملك

 .از آنان تقدير به عمل خواهد آمد انجمن شيمي ايران

كنندگان تمامي شركت .باشدمي  » ستاد ويژه توسعه فناوري نانو«  ايران تحت حمايتآلي شيمي سمينار بيست و سومين  -3

، نسبت به دريافت مرحله دوم مقالهتوانند با ارايه است، مي نامه آنها مورد تاييد ستاد نانو قرار گرفتهعزيزي كه پروپوزال پايان

 .يندنامه خود اقدام نماهاي تشويقي پايانحمايت

 عنواننام و مطرح كشورمان بهتعدادي از اساتيد صاحب، بسيار و حساسيت منطبق با محورهاي سمينار و با وسواس -4

تالش  .شدد انجمن شيمي ايران اعالم خواهند و متعاقب تايي اندشده پيشنهاد توسط كميته علمي سمينار ،سخنرانان كليدي

كه در جمع سخنرانان كليدي سمينارهاي چند دوره اخير  انتخاب شوندشده است سخنرانان كليدي سمينار از بين عزيزاني 

- گرايش شيمي آلي، اين بخش از كار سختدر كشورمان ارزشمند دانشمندان و محققين  تعدد بسيار با توجه به .نبوده باشند

شان در جمع نامممكن است و د نستنداو كميته علمي سمينار از همه عزيزاني كه خود را شايسته دعوت مي هبود مرحلهترين 

 .طلبد، پوزش ميباشدنسمينار سخنرانان كليدي 

    

 و تعداد محدودي پيشكسوتترديد نبايد فقط به حضور و شركت بي. روي سخنم با همكاران عزيز و ارجمند دانشگاهي است -5

روزي به عنوان سخنران كليدي دعوت شويد، ممكن است نام هستيد و شما نيز به. بسنده كرد هادر سمينارنام شيمي اساتيد به

معموالً، بدنه اصلي  .م آوريمبراي همه بزرگان اين فرصت را فراهنتوانيم  كه محدوديت تعداد سخنرانان موجب شده استاما 



 آمار. در آينده براي نسل بعدي پيشكسوت خواهند بود ، نسلي كه خودغايب بزرگ اكثر سمينارها هستندجامعه اساتيد شيمي 

راه مند شيمي چشم بهدانشجويان جوان و عالقه باور بفرمائيد! ؟غايب هستند اساتيد دهد كه اكثرنشان ميها شدهنام ثبت تعداد

- بهمنت گذاشته و  ،ندماز همكاران عزيز دانشگاهي استدعاي عاجل دارم بر بنده و نسل جوان عالقه. عزيزان خواهند بود شما

شرايط برگزاري همه همكاران بنده در تالشند تا . شركت فرمايند ايران در بيست و سومين سمينار شيمي آليطور فعال 

 .نمايند فراهمياد ماندني و در شان شما بزرگواران تفريحي به -سميناري علمي

 

 :ةبيني شدهاي پيشبرنامه ديگر -6

 

اكنون جمالت خود را لطفاً، از هم(ي جمالت نغز و پرمحتوا در توصيف شيمي و به ويژه شيمي آلي برگزاري مسابقه ارائه •

 ).شودبه جمالت برتر جايزه داده مي. كنيدو براي دبير سمينار ارسال آماده 

 كنندگانو ارائه لوح تقدير به ارائهعزيز انتخاب پوسترهاي برتر سمينار، با راي و نظر اساتيد و دانشجويان  •

كاس به مسئولين عو ان هاراه حل بنديمشكالت آموزش و پژوهش شيمي آلي ايران، جمعبحث و بررسي  برگزاري ميزگرد •

 ذيربط 

 و پارك جنگلي آبيدر سنندجموزه كرد،  يخانهتفريحي  -اماكن فرهنگيبازديد از  •

  پذير و مراكز خريد شهرهاي بانه و مريوانردشگري به شهرهاي توريستگتدارك تورهاي  •

  طق كردنشيناويژه استان كردستان و من ،صنايع دستي و سوغاتاختصاص چند غرفه به  •

 به مدت دو شب متوالي ....و  مذهبي ،شاد هايسنتي و فرهنگي ويژه مناطق كردنشين، شامل موسيقيمراسم برگزاري  •

  

  نقطه نظرات عمومي خود را و  لطفاً، از سايت سمينار ديدن فرماييد

  .ارسال فرماييد سمينار دبيرپست الكترونيكي به آدرس 

k.amani@uok.ac.ir 

  

  عزيزان با سپاس از حسن توجه و عنايت شما

  

  كمال اماني

  دبير بيست و سومين سمينار شيمي آلي ايران
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