
 

 

 

 تعالیباسمه                                
 

 مدیر عامل محترم شرکت،

 

 المللی مهندسی برق بینامین کنفرانس -30موضوع: دعوت به حضور در نمایشگاه تخصصی 

 

 با سالم و احترام؛

در سطح بین المللی و به  1401اردیبهشت  29لغایت  27المللی مهندسی برق در تاریخ کنفرانس بینامین -30رساند به استحضار می

گران داخلی و بین المللی، مسئوالن و مدیران عالی صورت مجازی برگزار خواهد شد. در این کنفرانس که با حضور پژوهشگران و صنعت

های اهد شد، آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی مرتبط با کلیه گرایشرتبه کشوری، اپراتورها و مدیران بخش خصوصی برگزار خو

ها و های آموزشی و میزگردهای تخصصی در ارتباط با فرصتهای کلیدی، کارگاهارائه خواهد گردید. سخنرانی صنعت برق و مخابرات

 ای علمی این کنفرانس خواهد بود.    ههای نوظهور در صنعت برق و مخابرات از دیگر برنامهرو و نیز زمینههای پیشچالش

آورد ن نمایشگاه فرصت مناسبی فراهم میهای کنفرانس است. ایبه صورت مجازی از دیگر بخش "نمایشگاه تخصصی"همچنین، برگزاری 

 "عرضه"شدن تا آخرین دستاوردها، محصوالت و خدمات دانش بنیان به شرکت کنندگان کنفرانس ارائه گردد و از این رو، موجب نزدیک 

 های داخلی،شرکت هایمعرفی توانمندیهای صنعت برق و مخابرات خواهد گردید. ی محصوالت و خدمات در تمامی گرایش"تقاضا"و 

اهداف این از جمله  صنعت برق و فناوری اطالعات در توسعه بازار بازاریابی محصوالت دانش بنیان و گذاری،های سرمایهفرصت آشنایی با

  .استتخصصی نمایشگاه 

تر شدن ، زمینه ارتقاء و کیفینمایشگاه تخصصیشود با شرکت در این دعوت می ینوسیله از آن شرکت محترمبدبا عنایت به موارد فوق، 

ارائه الزم به ذکر است در صورت حضور آن شرکت محترم در نمایشگاه تخصصی، عالوه بر اختصاص فضای الزم برای آن را فراهم آورید. 

از ها سان آن شرکت در کنفرانس و کارگاهبرای حضور کارشنا هاییسهمیهدستاوردها و محصوالت آن شرکت در قالب مجازی مناسب، 

      .شدخواهد داده ص اختصاسوی دبیرخانه کنفرانس 

به دبیرخانه کنفرانس  1401اردیبهشت  10حداکثر تا در صورت تمایل به حضور در نمایشگاه، موجب امتنان است مراتب را 

اعالم فرمایید. ضمناً جهت هماهنگی و دریافت اطالعات  (https://iceeconf.ir -- سرکار خانم آهاری 66495433و  09361345049)

 به شرح زیر تماس حاصل نمایید:ها، بیشتر می توانید با مسئول نمایشگاه

 

 s_sadough@sbu.ac.ir  (09128154924 ): ها(دکتر سیدمحمدسجاد صدوق، )مسئول نمایشگاهجناب آقای  -

 

 .پیشاپیش از حمایت و حضور آن مجموعه محترم در نمایشگاه تخصصی کنفرانس سپاسگزارم

 

 با آرزوی توفیق الهی                   

 مسعود شفیعی                      

 امین کنفرانس-30رئیس انجمن علوم مهندسی برق ایران و رئیس             

27/01/1401 
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