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، رديايی و كشتی رانی بازرگانی هب منظور ايفای نقش مرجعيت دانشی خود و رد راستای تحقق راهبرداهی  سازمان بنارد و رديانوردی هب عنوان تنها مرجع حاكميتی كشور رد امور بندری

تسهيل ااقتنل و ااشتنر دا  حمايت از توسعه شبكه"كالن نقشه جامع علمی كشور مبنی رب 
ردسازی و اصالح فراينداهی توليد، "از طريق " دهی علمی نش و ساماناهی تحقيقاتی و  استاندا

م هب اراهي اين ارث رد سايت "اهی اطالعاتی يكپارهچ ربای نشريات، اختراعات و اكتشاافت ژپوهشگران ثبت، داوری و سنجش و ايجاد بانك  . نمايد می SID، اقدا



انگيزه براي دانستن 

صننناينو ننوينن» ، دريايي و هوايي، هدفي جداي از دامنه رصد ( جاده اي  –ريلي ) صنعت حمل و نقل، در سه زيربخش زميني      

نوآوري هنا در      »و « نوزايي هاي دنياي پرشتاب در صنايو ارتباطي»اين نيز در تيررس نگاه . نيست« مديريت دانش»و « ارتباطي

را، سامانه اصنلني     «  دانش نظري» و «  فن آوري» به عبارتي، چنانچه دو حوزه .  است«  نظريه هاي علمي و پژوهشي و علوم بنيادي

.ها بدانيم، صنعت حمل و نقل نيز خواه ، ناخواه، در مسير پرتوهاي اين سامانه قرار دارد« نوآوري»ها و «نوزايي»براي 

، انگيزه اي براي اشراف بر چنين نوزايي ها و نوآوري هاست تا كه با اطالع از رهيافت هاي ننوينن،     « جهان خبر» در چنين فضايي، 

 .بتوان به تقويت زيرساخت ها، نرم افزارها و سخت افزارهاي سيستم هاي حمل و نقلي همت گمارد

اشراف بر اين اخبار، بهترين هدايت كننده به منظور انجام سرمايه گذاري هاي صنعتي براي استقرار روزآمدترين سينسنتنم هنا،       

 .تجهيزات، ابزارها و سرمايه هاي انساني در حوزه حمل و نقل و صنايو وابسته به آن است

!معنايي فراتر از خبر مي يابد ... اين جاست كه پرسش چه خبر ؟ 

فراخوان  دریافت  خبر

خبرهاي دريايي را دريابيم و از وراي  آن ها، با طيف وسيعي از شهرها، بازارهنا،  

حنوزه هناي     .  فن آوري ها، مشتريان، دستاوردها، و رهيافت ها آشننا شنوينم     

در اينن    .  يادگيري، مانيتورها و دموهاي متنوعي دارند، خبراز جمله ي آن هاست

دعوت مي كنيم و از حضور شمنا  .  دمو و بر اين مانيتورها، خود را مشاركت دهيم

استقبال مي كنيم تا با خبرهاي ناب و روزآمد خود، اين حوزه اطالع رسانني را،    

.تقويت و پربار سازيد

لطفاً در صورت تمايل اخبار خود را در حوزه هاي مرتبط با فعاليت هاي دريايي و 

بندري، صنعت حمل و نقل دريايي، پيشرفت هاي فنن آوري و حنرفنه اي،

به اين ...  تحقيقات و مطالعات و ره يافت هاي علمي، اخبار اقتصادي و تجاري و 
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  راه اندازی خط دریایی حمل خودرو بین بندرعباس ودرگهان قشم

قائم مقام مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم از اجراي برنامه راه اندازي خط حمل و نقل دريايي براي انتقال خودروهناي سنبن       

 . مسافران جزيره قشم از اسکله شهيد باهنر بندرعباس به بننندر درگنهنان قشنم تنا پناينان سنال جناري خنبنر داد                              

به گزارش مانا به نقل از اداره كل روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد قشم، احمد حبيبي در جلسنه شنوراي اداري       

پيشنهاد راه اندازي اين مسير دريايي براي انتقال خودرو مسافران از طريق مديريت اسکله شهيد بناهنننر      :  شهرستان قشم گفت

: وي با اشاره به ترافي  سنگين اسکله پل و الفت به هنگام سفرهاي ننوروزي افنزود      . بندرعباس نيز با استقبال مواجه شده است

پيشنهاد راه اندازي خط انتقال سفرهاي دريايي بين اسکله شهيد باهنر بندرعباس و درگهان قشم با هدف كم  به كاهش ترافي  و 

به گفته معاون سياسي امنيتي سازمان منطقنه آزاد قشنم،       . تکريم مسافران نوروزي در اسکله هاي الفت و پل صورت گرفته است

كيلومتر را طي كنند  61خودروهايي كه از مسير اسکله پل و الفت وارد جزيره قشم مي شوند، مي بايست براي رسيدن به شهر قشم 

كنينلنومنتنر       01و به هنگام خروج نيز همين ميزان مسافت را بپيمايند در حالي كه با اين اقدام جديد، در هر مسير رفت و برگشت 

وي با اشاره به اعالم آمادگي مديريت اسکله شهيد باهنر بندرعباس براي فراهم كردن امکاننات  .  مسافت تردد آنان كاهش مي يابد

مورد نياز تردد از طريق اسکله باهنر، از شهردار درگهان جزيره قشم نيز درخواست كرد شرايط مناسب براي ورود انبوه مسافران در 

 .به اين شهر فراهم آورد 39نوروز 

 

 اخبار داخلی



ماهه سال جاري بيش از ي  ميليون و هشنتنصند     22ناوگان كشتيراني درياي خزر طي 

بنه  .  هزار تن كاال در حوزه درياي خزر جابجا نموده كه تاكنون بي سابقه بنوده اسنت       

گزارش مانا و بر اساس اعالم كشتيراني درياي خزر ، صادرات كاال توسط ناوگنان اينن     

ماهه سال جاري از مرز هشتصد هزار تن فراتر رفت كه نسبت بنه دوره     22شركت طي 

سيمان ،كلينکنر،   : محموالت صادراتي شامل .  درصد افزايش داشته است  21مشابه قبل 

كاشي ، سرامي  ، سنگ ، شيشه ، مصالح ساختماني ، تجهيزات ، ماشين آالت و منواد    

ماهه سال جاري حدود ي  ميليون تن انواع كاال نيز در    22همچنين كشتيراني درياي خزر در .  غذايي بصورت كانتينري بوده است 

كاالهاي .  درصد افزايش داشته است  9بخش واردات به بنادر شمالي كشور حمل كرده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 

كشتيراني دريناي    .  وارداتي شامل غالت، آهن آالت ، چوب ، تخته ، كاغذ، ك  نفتي، ماشين آالت و محموالت كانتينري بوده است 

تجاري كشور در حوزه درياي خزر داراي خطوط حمل و نقل دريايي از بنادر انزلي، نوشهر ، اميرآبناد ،      -خزر بزرگترين ناوگان ملي 

فريدونکنار و آستارا به بنادر آستاراخان، ماخاچ كاال ، اكتائو ، باكو و تركمن باشي و بالعکس و سرويس تامين و حمل كانتينننري و     

افزايش سهنم جنمنهنوري       .  شبکه منحصر بفرد اطالع رساني آخرين وضعيت كشتي ها و محموالت به صاحبان محترم كاال است

 .اسالمي ايران از تجارت دريايي و ترانزيت در حوزه درياي خزر و توسعه ظرفيت ناوگان از برنامه هاي راهبردي اين شركت است 

  ثبت ركوردی جدید و بی سابقه در كشتیرانی دریای خزر

  نجات كشتی ایرانی از چنگ دزدان دریایی

معاون عمليات نيروي دريايي ارتش از نجات ي  فروند كشتي ايراني از چنگ دزدان دريايي توسط ناوگروه اين نيرو در درياي سرخ 

به گزارش مانا به نقل از روابط عمومي نيروي دريايي ارتش، دريادار سياوش جره معاون عمليات نيروي درينايني ارتنش      .  خبر داد

صبح امروز هفت قايق تندرو متعلق به دزدان دريايي در درياي سرخ قصد ربودن كشتي تجاري ايران را داشتند كه با حضنور  :  گفت

 . ناوگروه بيست و نهم و تيم عمليات ويژه دزدان دريايي متواري شدند

درگيري با دزدان دريايي چند ساعتي طول مي كشد :  وي با اشاره به اينکه اين ناوگروه به تازگي وارد درياي سرخ شده است، افزود

طي اين درگيري خسارت جزئي به كشتي تجناري وارد    :  جره در ادامه گفت.  كه در نهايت دزدان دريايي از صحنه متواري مي شوند

آمد كه توسط تيم تعميراتي ناوگروه ارتش اشکاالت بوجود آمده رفو گرديد و اين كشتي به صوب مقصد خود با هنمنراهني تنينم        

ناوگروه بيست و نهم نيروي دريايي ارتش در چند روز آينده در يکي از كشورهاي افريقايي پهنلنو خنواهند       .  اسکورت عزيمت كرد

 .گرفت

 

 



 نفره در كشور 033ساخت شناورهای تفریحی مدرن 

قراراست در اين خطوط از كشتي . خطوط مسافري جديدي بين بنادر ايران و بنادر كشورهاي حوزه خليج فارس راه اندازي مي شود 

 . نننفننر اسننتننفنناده شننود         911مننطننابننق بننا اسننتننانننداردهنناي جننهنناننني و بننا ظننرفننيننت حنندود                     هنناي   

در اين راستا و براي اجرايي شدن اين مهم :  مديرعامل شركت پيشرو دريايي خليج فارس در گفتگو با مانا با اعالم اين مطلب گفت

فعاليت ها و مذاكرات خوبي در بخش هاي دولتي و خصوصي انجام شده است كه در صورت حمايت سازمان بنادرو دريناننوردي و     

سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به عنوان متوليان فعاليت هاي دريايي و گردشگري ،سال آينده شاهد راه اندازي اين خنطنوط   

اجرايي شدن اين خطوط باعث رونق سفرهاي دريايي بويژه سفرهاي بين المللي و هنمنچنننينن      :  علي سليماني گفت.  خواهيم بود 

افزايش جذب گردشگر دريايي داخلي و خارجي با توجه به پتاسيل هاي بي نظير كشور از جمله جزاير زيباي خليج هميشه فارس و   

مديرعامل شركت پيشرو دريايي خليج فارس در ادامه به تحويل دو فروند كشتي مسافري ساخت اينن    .  جنگل هاي حرا خواهد شد

بندرعبناس    -درصدي ساخت شناور سوم براي فعاليت در مسير قشم 31شركت و شري  كشتي ساز چيني آن وهمچنين پيشرفت 

اقدامات مختلفي براي تامين شناورهاي مسافري مورد نياز اين منطقه در دستور كار قرار گرفته است كه در   :  اشاره كرد و ادامه داد 

 . ايننن ارتننبنناط منني تننوان بننه سننرمننايننه گننذاري بننراي سنناخننت شننننناورهنناي آلننومننينننننيننومنني اشنناره كننرد                          

تنا     211وي سپس با اشاره به حوزه فعاليت شركت پيشرو دريايي خليج فارس در بخش مشاوره و ساخت كشتي هاي مسافري   

قصد داريم به منظور توسعه صننعنت   :  نفره و همچنين شناورهاي تفريحي و گردشگري ، درباره برنامه هاي اين شركت گفت 011

گردشگري دريايي و مسافربري دريايي ،انتقال تکنولوژي ، جلوگيري از خروج ارز از كشور ،اشتغالزايي و همچنين توسعه فعاليتهاي 

خود براساس توافقات في مابين با همکار و طرف چيني به ساخت كشتي هاي مسافري مطابق با آخرين استانداردهاي بين المللي و 

و همچنين شناورهاي مسافربنري منورد     ... قوانين داخلي و مجهز به رستوران مجلل ،سالن سرپوشيده و لژ خانوادگي ،ميني شاپ و 

 . نياز بخش مسافري كشور اقدام كنيم كه در اين راستا آماده مشاركت با شركتهاي كشتي سازي داخلي در بندرعباس هستيم



منابو هندي اعالم كردند دولت اين كشور احتماال ي  شركت خصوصي را مأمور انجام سرمايه گذاري مشترک براي توسعه بننندر     

به گزارش مانا، منابو آگاه هندي گفتند هند احتماال ي  شركت خصوصي را مامور انجام سرمايه گنذاري بنراي     .  چابهار خواهد كرد

اين منابو گفتند ايران و هند به زودي يادداشت تفاهمي را در مورد توسعه بندر چابهار به امضا .  توسعه بندر چابهار ايران خواهد كرد

اين بندر . ميليون دالر سرمايه گذاري كند 211هند تصميم گرفته است در توسعه بندر چابهار در ساحل مکران حدود . خواهند رساند

براي هند از نظر استراتژي  و اقتصادي از اهميت بااليي برخوردار است و مي تواند دروازه ورود كاالهاي هندي به افغنانسنتنان و      

هند از حدود ي  دهه قبل تاكنون، بندر چابهار را به عنوان راه دسترسي آسان تر به افغانستان مند    ..  كشورهاي آسياي ميانه باشد

سرمايه گذاري در چابهار از طريق ي  شركت خصوصي انجام خواهد شد كه بنادر كاندال و جواهر لعل نهروي هند .  نظر داشته است

ما موافقت اصولي دولت را براي ايجاد ي  شركت : سخنگوي وزارت كشتيراني هند در اين باره اظهار داشت. مال  سهام آن هستند

ممکنن اسنت ين         .  با هدفي ويژه به دست آورده ايم كه سهام آن مشتركا متعلق به دو بندر كاندال و جواهر لعل نهرو خواهد بود

بندر جواهر لعل نهرو، تاسيسات بارگيري كانتينري و بننندر كنانندال           .  شركت خصوصي نيز براي توسعه بندر چابهار تعيين شود

پس از چند دور مذاكرات و بازديد از محل هاي تعينينن شنده      .  تاسيسات بارگيري فله اي خش  بندر چابهار را توسعه خواهند داد

توسط مسئوالن هندي، ايران يادداشت تفاهمي را كه شامل شرايط توسعه اين بندر مي باشد، براي بررسي بيشتر به هند ارسنال    

هند از ايران خواسته است تا برخي شرايط اين يادداشت تنفناهنم از      :  سخنگوي وزير كشتيراني هند در اين باره گفت.  كرده است

ما شنركنت   ... جمله تعيين ي  طرف ثالث براي سرمايه گذاري مشترک بنادر جواهر لعل نهرو و كاندال در بندر چابهار را تسهيل كند

به محض اينکه ايران با تسهيل برخي از شرايط اين تفناهنم   : وي افزود.  هاي خصوصي معدودي داريم كه در اين زمينه فعال باشند

 .نامه موافقت كند، يادداشت تفاهم مذكور امضا خواهد شد

 كند هند بخش خصوصی خود را مأمور توسعه بندر چابهار می



 

  Navis N4با   DP Worldبروز رسانی ترمینال های ریو د ال پالتای 

 Navis N0را بنه    (  TOS)در آرژانتين به تازگي سيستم عامل ترمينال كانتينر  DP World  (TRP)ترمينال هاي ريو د ال پالتاي 

بنه تنازگني         Navis  ،TRPپس از بيست سال مشاركت و همکاري ميان ترمينال هاي ريو د ال پالتاي و . بروز رساني كرده است

 Navisجديد جاينگنزينن سنينسنتنم             TOSاين .  بروز رساني كرده است  Navis N0 TOSسيستم عامل ترمينال خود را به 

SPARCS EXPress  مورد استفاده بوده است 2330شده است كه از سال   .TRP  در تالش براي بهبود عملکرد عملياتي خود و

متعقدند كه پيشرفت ها و تغييراتي كه اين پنلنت فنرم       TRPمقامات .  مدرن سازي سيستم هاي فعلي ، اين تصميم را اتخاذ نمود

جديد ايجاد خواهد كرد خوشايند و مطلوب خواهد بود و اطمينان دارند كه در ماه هاي آتي اين سرمايه گذاري استراتژي  جذابيت ها 

اي برخوردار اسنت و وقناينو         دهي پيشرفته از قابليت گزارش Navis N0.  و مزاياي زيادي را براي مشتريان در پي خواهد داشت

از عمنلنکنرد     TRPعالوه بر اين، با استفاده از اين سيستم جديد، .  محوطه، گيت، خط آهن و مميزي را در ي  جا متمركز مي نمايد

بهتري در كنار كشتي و خط آهن برخوردار خواهد بود، گزارش دهي آسان تر خواهد شد، لزوم سفارشي سازي كاهش مي ينابند و     

همچنين، با استفاده از اين سيستم امکان كنترل از راه دور عمليات چند ترمينال در موقعيت .  صدور صورتحساب آسان تر خواهد شد

 .هاي جغرافيايي مختلف از طريق ي  ترمينال ميسر خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

 اخبار خارجی



مورد بهره برداري قرار خواهند  1125ميليون دالري تا پايان سال  951(  LNG) پيش بيني مي شود كه دو كشتي كانتينربر گازسوز 

ساخت اين . شود در سن ديگو انجام مي  General Dynamic NASSCOساخت اين كشتي ها در كارخانه كشتي سازي . گرفت

  Sea Starكه شركت مادر كشتي هاي    TOTEميليون دالر به سفارش شركت  951فوتي با هزينه اي در حدود  460دو شناور 

هر دوي اين كشتي هاي كانتينربر .  برآورد شده است 1126يا اوايل  1125است آغاز شده و زمان تقريبي تحويل آن ها اواخر سال 

ظنرفنينت حنمنل اينن           .  عمليات خود را از جکسون ويل فلوريدا آغاز كرده و در مسيري به پورتوريکو سرويس دهي خواهند نمود

است كه در حال حاضر در اين خط مورد بهره برداري قرار   Sea Starشناورهاي تيپ مارلين، شصت درصد بيش تر از كشتي هاي 

در سال .  اتخاذ شد Alaskanتصميم ساخت اين شناورهاي گازسوز پس از ي  سري تصميمات زيست محيطي شركت . مي گيرند

عليرغم اين كه در حال حاضر .  سوز خواهد نمود  فعلي خود را گاز Alaskanرو  –اعالم نمود كه ناوگان رو  TOTE، شركت 1121

شناور ديگر نيز در حال ساخت مي باشد، اين دو كشتي منارلنينن     94كشتي گازسوز در سطح جهان مشغول به فعاليت است و  01

با گازسوز شندن  .  اولين كشتي هاي كانتينربر گازسوز و بزرگ ترين شناورهاي گازسوز در سطح جهان خواهند بود TOTEشركت 

درصند     33درصد و ميزان ذرات معلق در حندود       42حدود   CO2و   NO2درصد، توليد  31حدود  SO2مارلين ها، ميزان انتشار 

درخصوص تامين سنوخنت     WesPac Midstreamو  Pirotal LNGپيش تر از توافق خود با  Sea Star. كاهش خواهد يافت

گفته مي شنود  .  قرار است اين دو شركت كارخانه اي را در جکسون ويل براي همين منظور احداث نمايند.  اين شناورها خبر داده بود

  .كم تر از اهميت استفاده از نيروي بخار به جاي بادبان نيست( براي شناورها LNGاستفاده از سوخت )اهميت اين نوآوري 

 

 

  آغاز ساخت اولین كشتی كانتینربر گاز سوز در جهان



، 1129در سال   .  منتشر شد از كاهش قابليت اطمينان كشتي راني خط پيما خبر داد             1120فوريه    6كه در مورخ        Drewryجديدترين گزارش   

اين وضعيت فصل به فصل بدتر شد تا اين كه در فصل چهارم سال ميزان                 .  قابليت اطمينان كشتي هاي كانتينربر به طور مداوم كاهش يافت          

اين عملکرد ضعيف از حذف . درصد كاهش يافت كه كم ترين ميزان اعتماد پذيري در دو سال گذشته بوده است  60قابليت اطمينان به كم تر از 

چند سفر دريايي ديگر نيز حذف شود، چشم انداز      1120با توجه به اين كه قرار است در ماه هاي آغازين سال . چند سفر دريايي ناشي مي شود

معتقد است كه اين نقطه ضعف را مي               Drewryمدير ارشد پژوهشگاه زنجيره تامين      .  كوتاه مدت قابليت اطمينان چندان چشم گير نيست        

در واقو، در حال حاضر فرستندگان كاال براي دريافت خدماتي          .  توان به عدم تمركز در محيط فعلي كه مبتني بر كاهش هزينه است، نسبت داد               

فرستندگان كاال حاال مي دانند كه خطوط كشتي راني در حال صرفه جويي و پس انداز پول هستند، به . ضعيف تر، پولي بيش تر پرداخت مي كنند

همين دليل افزايش نرخ را نخواهند پذيرفت و اين مي تواند فرصتي باشد براي متصديان حمل و نقل قابل اعتمادتر تا نرخ هاي بهتري ارايه                            

 . نمايند

در فصلي كه بيش تر رقباي مرس  از عدم نظم در ورود به موقو كشتي ها رنج مي بردند، اين خط به عنوان ي  غول صنعتي، قابل اعتمادترين                    

مرس  يکي از هشت متصدي حمل و نقلي بود كه در فصل سوم سال عملکرد خود را بهبود             . خدمات حمل و نقل در صنعت كشتيراني را ارايه داد

اورگرين .  درصدي درخصوص ورود به موقو دست يافت        11امتياز افزايش داد و به قابليت اعتماد          1/1بخشيد و قابليت اطمينان تجاري خود را        

درصدي درخصوص ورود به موقو دست        40رز با ي  پيشرفت سه امتيازي از جايگاه يازدهم به جايگاه دوم صعود كرد و به قابليت اطمينان                     

از .   درصدي جايگاه سوم را از آن خود نمود          49يانگ مينگ با وجود اين كه چهار امتياز از دست داد، با برخورداري از قابليت اطمينان                   .  يافت

 .درصدي، به عنوان بدترين ارايه دهنده خدمات شناخته شدند 52و  01با قابليت اعتماد    CSAVو   MSCطرفي، 

 

  

  4302كاهش قابلیت اطمینان خط پیماها در سال 



 

 DP World   درصدي با اتحاديه بندر جواهر لعل نهنرو، پنروژه      13/11در ماه اكتبر سال گذشته پس از موافقت با تقسيم درآمد

اين پروژه عمراني در ابتدا به دليل مسايل زيست محيطي و .  را در دست گرفت  Nhava Sheva Gutewayساخت ترمينال جديد 

پيش بيني . مبني بر سازمان دهي مجدد عمليات خود در هند و واگذاري آن به ي  شركت مجزا به تعويق افتاد   DP Worldتصميم

اين   DP World.  خواهد افزود(  JNP)در سال بر ظرفيت بندر جواهر لعل نهرو  TEU 111111مي شود كه اين تاسيسات حدود 

اين توسعه جديد بدون تعهد دولت هند در قنبنال       .  پروژه را كه ي  نقطه عطف بزرگ و مهم است را مرهون كشور هند مي باشد

به عنوان شلوغ ترين شاهراه و بندر كانوني هند در گذشته به عنلنت عندم        Nhava Sheva.  جامعه تجاري هند، امکان پذير نبود

در حال حاضر مسنوولنينت      .  امکانات الزم تحت فشار قرار داشت و اين محدوديت، فعاليت هاي تجاري را تحت تاثير قرار مي داد

كامل شدن اين بندر جديد . قرار گرفته است   DP Worldافزايش ظرفيت اين شهر پر جنب و جوش و سريو الرشد هند بر عهده 

.  براي بندر جواهر لعل نهرو كه اخيرا از تراكم زياد ناشي از عمليات بيش از ظرفيت رنج مي برد، سود زيادي در پي خواهند داشنت    

DP World   ميليون دالر روي فعالنينت    111ساله را با اتحاديه بندر جواهر لعل نهرو به امضا رسانده و  24ي  قرارداد انحصاري

سرمايه گذاري خواهد  RTGجرثقيل ريلي و دوازده  0و تامين (  متري نيز مي باشد 911كه شامل ساخت ي  اسکله ) هاي عمراني 

 .كرد

 

  نهاده شد   DP Worldسنگ بنای جدیدترین بندر 



 
 

 هشتمین كنفرانس بین المللی تجارت الكترونیك با رویكرد بر اعتماد الكترونیكی
 

8th International Conference on e-Commerce with focus on E-Trust  
 

ارديبنهنشنت     5تا  2939ارديبهشت  0در تاريخ هشتمين كنفرانس بين المللي تجارت الکتروني  با رويکرد بر اعتماد الکترونيکي 

با توجه به اينکه اين همايش به صورت رسمي .در شهر مشهد برگزار مي شود ITM توسط دانشگاه اصفهان گروه پژوهشي 2939

برگزار مي گردد، كليه مقاالت اين كنفرانس در پايگاه سيويليکا و نيز كنسرسيوم محتواي ملي نمايه خواهد شد و شما مي توانيد بنا  

اطمينان كامل، مقاالت خود را در اين همايش ارائه نموده و از امتيازات علمي ارائه مقاله كنفرانس با دريافت گواهني كنننفنراننس        

 .استفاده نماييد

  مهندسي برق و الکتروني , انرژي الکتريکي :تحت پوشش( های)حوزه

  2939ارديبهشت  :تاریخ برگزاری

 ITMدانشگاه اصفهان گروه پژوهشي  :برگزار كننده

  مشهد :محل برگزاری

 

 

 
 
 
 
 

 دكترعلي صنايعي  :دبیر كل كنفرانس

 

 

 :اطالعات تماس با دبیرخانه

  19224399245 : تلفن دبيرخانه

 19224399245: فکس دبيرخانه

  org.ecdcconference@info: ايميل

  org.ecdcconference.www://http/: سايت وب

 تقویم رویداد ها

http://www.civilica.com/Calendar-ECDC08=هشتمین-کنفرانس-بین-المللی-تجارت-الکترونیک-با-رویکرد-بر-اعتماد-الکترونیکی.html
http://www.civilica.com/Calendar-ListScience-PS0102.html
http://www.civilica.com/Calendar-ListScience-PS1204.html
mailto:%20info@ecdcconference.org
http://www.ecdcconference.org/


 
 اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی

 

توسط وزارت كشور و اداره كنل     2939ارديبهشت  22تا  2939ارديبهشت  21اولين همايش ملي پدافند غير عامل در علوم دريايي در تاريخ 

با توجه به اينکه اين همايش به صورت رسمي برگزار مي گنردد،  . پدافند غير عامل و تحت حمايت سيويليکا در شهر بندر عباس برگزار مي شود

را ود   كليه مقاالت اين كنفرانس در پايگاه سيويليکا و نيز كنسرسيوم محتواي ملي نمايه خواهد شد و شما مي توانيد با اطمينان كامل، مقاالت خ

 .در اين همايش ارائه نموده و از امتيازات علمي ارائه مقاله كنفرانس با دريافت گواهي كنفرانس استفاده نماييد
 

 2939ارديبهشت : تاریخ برگزاری

 وزارت كشور و اداره كل پدافند غير عامل : برگزار كننده

  بندر عباس: محل برگزاری

 

 :محور های اصلی پدافند غیر عامل

 آلودگي و شيمي دريا -

 اكو توريسم دريايي -

 اقيانوس شناسي -

 زيست شناسي دريا -

 زيست فناوري در علوم دريا -

 صنايو و علوم دريايي -

 فيزي  دريا -

 فراوري و امنيت غذاهاي دريايي -

 در پدافند غير عامل IT كاربرد -

 محيط زيست دريايي -

 مدل سازي و رياضيات در علوم دريايي -

 نانو تکنولوژي در علوم دريايي و آبزيان -

 هوا شناسي دريا -

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :اطالعات تماس با دبیرخانه

 13211310512: تلفن دبيرخانه

http://www.civilica.com/Calendar-NCPDMS01=اولین-همایش-ملی-پدافند-غیر-عامل-در-علوم-دریایی.html
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