
 راهنمای شرکت در سومین همایش بین المللی دانشگاه سبز )رویکرد سالمت( و 

 چهارمین نمایشگاه ملی مدیریت سبز )مجازی( 
 

 

 همایش

 ؟ ثبت نام و شرکت کردهمایش  سایت در می توان  چگونه

های آموزشی ها و کارگاهپنل  شامل رویدادهای افتتاحیه، اختتامیه، های مختلف  همایش از بخش

دانشگاه ها، مراکز و پارک کارشناسان و اساتید    ،روسا، معاونین، مدیران  تشکیل شده است که

فناوری   و  علم  عالقمندانهای  سایر  پژوهشگران  و  همایش    به توانند  می  و  آدرس سایت  به 

https://greenuni.ut.ac.ir    از طریق   ، رویداد  ی سایتفایل راهنماپس از مطالعه    و مراجعه

 نمایند. شرکت    و سایر رویدادهای مرتبطپنل های تخصصی    ،منوهای مرتبط در کارگاه ها 
 

 

 

 

 مقاله

 ارسال کنند؟  مقالهچه کسانی می توانند به همایش 

اساتید   همچنین  ،در داخل و خارج از کشور  سطوح   تمام   در   آموختگان   دانش  دانشجویان،  تمام  

   .را دارندبه این رویداد  امکان ارسال مقاله    بین المللی داخلی و  

 نحوه ارسال مقاله چگونه است؟

مقاله   برای   عالقمند   افراد آدرس   سایت   به   توانندمی  ارسال  به  رویداد 

https://greenuni.ut.ac.ir  از طریق   ، رویداد  ی سایتفایل راهنماپس از مطالعه    و   مراجعه

 .مقاله را دریافت کنندفرمت    و  نام   ثبت منوهای مرتبط  

 تا چه زمانی است؟مهلت ارسال مقاالت 

مرداد   29و تاریخ اعالم نتیجه داوری مقاالت  مردادماه    22  تاکامل    مقاالت  ارسال  مهلت   آخرین

 شوند.چاپ می های منتخب  پس از داوری مجدد در ژورنال   پذیرفته شدهمقاالت    باشد.می
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 راهنمای شرکت در سومین همایش بین المللی دانشگاه سبز )رویکرد سالمت( و 

 چهارمین نمایشگاه ملی مدیریت سبز )مجازی( 
 

 مسابقه دانشجویی
 

 می توان شرکت کرد؟  مسابقه دانشجوییچگونه در 

در تمام سطوح  و دانش آموختگانی که حداکثر دو نیم سال تحصیلی از   عالقمند  دانشجویان

است، گذشته  ها  آن  التحصیلی  فارغ  آدرس   توانندمی  تاریخ  به  سایت  به 

https://greenuni.ut.ac.ir  از طریق   ، رویداد  سایتی  فایل راهنماپس از مطالعه    و   مراجعه

مرتبط   کنند.منوهای  دانشجویی شرکت  برندگان مسابقه  در مسابقه  یادبود جوایز   رسم  به   به 

 . شودمی  اعطا  نفیسی
 

 نمایشگاه 

   و دریافت غرفه چیست؟  مجازی برای حضور در نمایشگاهاولیه شرایط 

متمایل به شرکت در نمایشگاه مجازی، در مرحله اول می بایست تا   دانشگاه/مرکز/پارک .1

 شان را با حکم رئیس دستگاه مشخص نمایند.االختیار  تام   نماینده

 سبز شامل   مدیریت بخش    از  االختیار دانشگاه/مرکز/پارک  تام   ضروری است که نماینده .2

 د. نباشسبز    سنجشگر  و یا   عمرانی هایطرح  مدیر  مدیریت سبز،شورای راهبری    دبیر

از    https://greenuni.ut.ac.irبه سایت به  آدرس    بایستشده می  معرفی  نماینده .3

اقدام   در منوی نمایشگاه  اطالعات مورد نیاز   اری ذبارگ  به   نسبت  طریق منوهای مرتبط

 نماید.

و   ها دانشگاه لیست  و    باشدنمی  نمایشگاه  در   حضور  منزله   به  نام  ثبت  الزم به ذکر است .4

از طریق سایت نمایشگاه   متعاقبا   برای حضور در نمایشگاه  منتخب  مراکز و پارک های 

 رسانی خواهند شد.  اطالع

پس از مطالعه فایل   و     مراجعه   به آدرس سایت   توانندمیها  سایر افراد برای بازدید از غرفه .5

 نمایند. ثبت نام و از نمایشگاه بازدید    ،ی سایت رویدادراهنما 
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