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 یرفته شده همایشذاطلاعیه در خصوص چگونگی ارسال فایل مقالات پ
 

یابی نهایی مقالات، خواهشمند است فایل نهایی مقاله زرساند که به دنبال اربه اطلاع محققان و پژوهشگران گرامی می

گارش ی نراهنمای شیوهبر اساس اند(  یا پوستر پذیرفته شده سخنرانی)برای تمامی مقالاتی که به صورت  خود را

ده و مجدداً به آدرس ایمیل نموتدوین  )قسمت راهنمای نویسندگان( همایش سامانهبارگذاری شده در مقاله 

seqas2020@yahoo.com  .همچنین آن دسته از همکارانی که مقاله ایشان برای ارائه به صورت ارسال نمایید

 یهمایش برای تهیهی سامانههای بارگذاری شده در از فرمت فایلسخنرانی یا پوستر پذیرفته شده است، 

ر د استفاده کرده و فایل پوستر یا پاورپوینت خود را )به همراه فایل نهایی مقاله پاورپوینت سخنرانی و یا پوستر

ریزی جهت سهولت در برنامه توجه داشته باشید که لطفاً( به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمایید. wordفرمت 

ه )ک مقاله خود کد فقط ، در عنوان ایمیل ارسالیهای ارسالی شما، خواهشمند است همایش و دسترسی به فایل

را ذکر  در لیست  نهایی نتایج داوری اعلام شده در روی سایت همایش برای هر مقاله تعیین  شده است(

های ارسالی را به شرح ذیل تعیین نمایید و از نوشتن هر متن اضافی در عنوان ایمیل خودداری فرمایید. عنوان فایل

 ها را در قالب یک ایمیل ارسال نمایید. کنید و همه فایل

 مقاله + کد  QAUS2021         =                             مقاله wordعنوان فایل 

 مقاله + کد QAUS2021=             جهت ارائه PowerPointعنوان فایل 

 مقاله + کد QAUS2021       =                                        عنوان فایل پوستر

  صفحه باشد. 01تعداد صفحات مقالات حداکثر 

  عدد می باشد. 01تعداد اسلایدهای پاورپوینت برای ارائه، حداکثر 

می باشد. با توجه  61/70/6077تاریخ پاورپوینت یا پوستر، آخرین مهلت ارسال فایل مقاله نهایی، توجه: 

تاریخ های خود را تا بندی همایش، امکان تمدید این تاریخ وجود ندارد. خواهشمند است فایلبه زمان

  مذکور به آدرس ایمیل ذکر شده ارسال نمایید.
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آن دسته از محققان گرامی که مایل به دریافت گواهی ارائه مقالات )سخنرانی و پوستر( هستند، بایستی 

مبلغ 6777777 ریال از طریق درگاه پرداخت موجود در سامانهی همایش پرداخت نمایند. همچنین آن 

 دسته عزیزانی که تمایل به دریافت گواهی صرفا   حضور دارند بایستی مبلغ 077777 ریال پرداخت نمایند.

 

با شماره همراه در صورت نیاز ضروری  تمام مکاتبات خود را از طریق ایمیل انجام دهید و )لطفا 
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