
 

 1400 ماهدی(  22و  21) – (IRNCهمایش ملی الستیک ایران ) پانزدهمین
 1400 ماه( دی 23و 22،21) المللی زنجیره ارزش صنایع الستیکو پنجمین نمایشگاه بین

 هتل المپیک -تهران
 (Green Tireتایر سبز )

 

 مراجعه شود. www.rierco.net تیساوبها، به ی نحوه و زمان ارسال مقالهبرای دریافت اطالعات بیشتر درباره
Tel - Fax: 021-44787916              Fax: 021-44787913              Mobile: 09123472979 

Website: www.rierco.net        Email: expo@rierco.net 

المللی زنجیره ارزش صنایع الستیک، توسط شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک و با حمایت انجمن صنفی صنعت            همزمان با پنجمین نمایشگاه بین  مایش ملی الستیک ایران پانزدهمین ه
 شود.ها و مراکز پژوهشی، در تهران برگزار میههای تایرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت ، سازمان ملی استاندارد ایران، دانشگاتایر، شرکت ایران یاسا )تایر و رابر( و همکاری شرکت

 محورهای همایش:  
 
                روی صنعت تایر، انتقال تکنولوژیهای پیشنگری و چالشآینده -                                                                                              مواد اولیه سبز، قانون ریچ، تایر سبز -
 سازی منابع، مدیریت دانشمدیریت منابع انسانی، انگیزش، بهینه -                                                                                        ساختار تایر-
                                         ریزی، انبارش، مدیریت زنجیره ارزشبرنامهJIT, انرژی،  -                                              سازی، نانو تکنولوژیداخلی سازی مواد اولیه، آمیزه -
                                                                      ، تایر هوشمند، تایر مفهومیEVتایر -                                                               فناوری و ماشین آالت تایر، قالب تایر- 

                   بازیافت، روکش تایر -                           های آزمون تایرمقررات و استانداردهای جدید تایر، برچسب تایر، روش-
                 نده تایر و خودرو در ایران و جهانصادرات، بازاریابی و توسعه بازار، حمل و نقل، سفارشات، آی-
                 سازی و سازی و شبیههای نوین الستیکی، مدلسازی محصول، فراوردهتوسعه و بهینه-

            ها و فرایندهای نوین در تولید تایرهای نوین، روشافزارطراحی تایر با استفاده از نرم    
                                                           های بهبود و رفع موانع تولیدهای حل مسئله، روشوری، کاهش ضایعات، روشبهرهکیفیت،  -

 هاهارسال مقال 
 و پوستر و دستاوردهای پژوهشی خود را در قالب سخنرانی هايافتهتا  شودمینظران دعوت گران و صاحبدانشجويان، صنعت گران، كارشناسان، دانشگاهيان،پژوهشمديران،  تمامیاز 

های كليدی، نويسندگان، چكيده، واژه نشانیشامل عنوان، نام و  )Extended Abstract(ی جامع چكيده صورتبه هاه. مقالكنندارسال  http://rierco.netسايت از طريق وب
سایت همایش الزاماً از طریق وب دبایها میمقالهارسال شود.  PDF، تهيه و به همراه فايل  Wordدر محيط  چهار صفحهها و بحث، حداكثر در محور، مقدمه، بخش تجربی، نتيجه

 است. شدهدرجدر سايت اينترنتی همايش راهنمايی  برای ،الهجامع مقی تدوين چكيدهی يك نمونه از فايل الگوی نحوه ارسال شوند.
 
 
 

 باشد.های آموزشی میی درخشان، میزگزدهای تخصصی و کارگاههای کلیدی استادان مجرب و باسابقههای ویژه این سمینار سخنرانیاز جمله برنامه
 ،IR 910170000000105692164008 شبا یشماره –127 یکد شعبه – ستارخان یشعبه –بانک ملی  – 0105692164008شماره  حساب بهمبلغ مندرج در جدول ذيل را  توانندیم مندانعالقه 

يا پست  021-44787916ی از طريق نمابر به شماره ،نامثبتفرم  واريز و اصل فيش را همراه ،به نام شرکت مهندسی و تحقیقات صنایع الستیک ،های بانک ملیشعبه تمامیقابل واریز از 
 .كنندهمايش ارسال  یبه دبيرخانه ،expo@rierco.netالكترونيكی 

 شود.اضافه می افزودهارزشدرصد مالیات بر  9 به مبالغ ذيل :مهم یادآوری 

 

 ریال 9.000.000 برای هر نفر: نامثبتی هزینه
 

 کنندگانشرکت
 حقوقی

 نام شرکت/سازمان: تعداد: 
 کد اقتصادی:  تلفن: نمابر: 
 :نشانی  مهر و امضا:  

 

 کنندگانشرکت
 حقیقی

 
  نام سازمان/شرکت: نام خانوادگی: نام:

  نمابر: تلفن ثابت: سمت:
   پست الکترونیکی: تلفن همراه:

  تاریخ:  پستی: نشانی
  مهر و امضا: مبلغ: فیش واریزی: یشماره

 

 همایش، پذیرایی، یروز حضور در همایش، دریافت بسته 2شامل  هزینه CD است، هدایا و گواهی حضور در همایش هامقاله. 

 اضافه خواهد شد. % 10 ،نمایند نامثبتتاریخ  نیازاپس که یکنندگانشرکت نامثبت یزینههبه  .است 01/09/1400ا پایان وقت اداری ت نامثبت فرصت 

 سایت  نشانیبه  ها،ی ارسال مقالهنحوه یدرباره تکمیلی دریافت اطالعات برایwww.rierco.net .مراجعه شود 

 ردیگیمتخفیف تعلق  %30 ،موزشی کشورها و مراکز آدانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه به. 

        
   

 

  

 31/06/1400دریافت مقاله  مهلت آخرین

http://rierco.net/
http://www.rierco.net/

