The corresponding authors of those manuscripts with university or research center
affiliations must be faculty members.
 می بایست یکی از اعضای،درمورد مقاالتی که از بخش دانشگاهی یا موسسات پژوهشی ارسال می شوند
. مسئول مکاتبات مقاله باشند،هیئت علمی
After deadline for online submission of a manuscript, the content of the
manuscript (specifically the names of the authors and their order & the title)
cannot be modified.
 هیچ گونه تغییری در محتوای مقاله(خصوصا" عنوان مقاله،پس از پایان مهلت ثبت نام و ارسال مقاالت
.و نام نویسندگان و ترتیب اسامی آنان) امکان پذیر نخواهد بود
The manuscripts accepted for oral presentation by authors with university or
research center affiliations must be presented by an author who is either a faculty
member or a PhD student.
Otherwise, the accepted manuscript by receiving an email by corresponding
author can be presented in a poster session.
، (شفاهی) پذیرفته می شوند و ارسالی از بخش صنعت نیستندOral Presentation مقاالتی که بصورت
 در صورتی که تنها.تنها بایستی توسط عضو هیئت علمی یا دانشجوی دکتری نویسنده مقاله ارائه شود
الزم است مسئول،امکان حضور برای یکی از نویسندگان مقاله که دانشجوی دکتری نیست فراهم باشد
. ایمیلی به دبیرخانه ارسال کرده و درخواست تغییروضعیت پذیرش مقاله به پوستر بدهد،مکاتبات
The type of the presentation (oral or poster) of accepted manuscripts is not
mentioned in the congress certificates.
.نوع ارائه مقاله پذیرفته شده(شفاهی یا پوستر) در گواهی های همایش قید نخواهد شد
There is no need to do financial registration before announcement of accepted
papers on the congress website.
. ثبت نام مالی مقاالت هیچ ضرورتی ندارد،پیش از اعالم نتایج داوری مقاالت از طریق سایت همایش

Finalizing the registration of an accepted manuscript requires financial registration,
which can be done by one of the authors of the original manuscript.

.پذیرش نهایی مقاالت مشروط به ثبت نام مالی است که توسط یکی از نویسندگان مقاله انجام خواهد شد
.مقاالت ارسال شده باید پژوهشی باشد و قبال در نشریه یا همایشی چاپ و ارائه نشده باشد
Research papers have not been presented in any other conferences or published in
any scientific journals.
People who do not have any manuscript to send for the congress but are interested
in attending in the congress, must pay the registration fee.

. بایستی ثبت نام مالی انجام دهند، مایل به حضور در همایش هستند،افرادی که بدون ارسال مقاله
Each registration fee covers at most 2 accepted manuscripts & each additional one,
require a new registration fee.
هر فیش واریزی ثبت نام نویسنده مقاله میتواند حداکثر دو مقاله نویسنده را پوشش دهد و چنانچه فرد
 الزم است، به ازای هر مقاله- مقاله است5 ، سقف تعداد مقاالت هر فرد- مقاله دارد2 شرکت کننده بیش از
.مبلغ ثبت نام مجدد اضافه و پرداخت نماید

