
  

    

در نظر دارد در ضل توجهات رياست جمهور تركيه، با هدف حمايت از قـدرت   (TSE)موسسه استاندارد تركيه 

تسهيل امور براي حذف موانع فني تجاري ميان كشورها و مناطق، افزايش   المللي،رقابتي تركيه در عرصه بين

 2023سطح كيفيت و آگاهي ذينفعان از مقوله استانداردسازي و مشاركت در تحقق سند چشـم انـداز سـال    

-26در تاريخ  "اثرات استانداردسازي بر اقتصاد جهاني"تركيه، سمپوزيومي را با موضوع بررسي ابعاد مختلف 

  .در شهر استانبول تركيه برگزار نمايد) 1392آذر  4-5برابر با ( 2013نوامبر  25

اي از شخصيتهاي دانشگاهي و دولتي با مسئوليت مديريت عمـومي، نماينـدگان   رود طيف گستردهانتظار مي

ني از و همچنـين سـخنرانا   (NGO)سازمانهاي مـردم نهـاد     مقامات سياسي، نمايندگان محلي بخش بازرگاني،

هيچ محـدوديتي بـراي سـخنراني،    . اروپا، خاورميانه، تركيه و كشورهاي آفريقايي در اين اجالس حضور يابند

  .ارايه پوستر و ساير فعاليتها در قالب اين سمپوزيوم وجود ندارد

در حالي كه با كمك يكايك شما و تاكيد بر اهميت استانداردسازي تالش داريم جهان را يك گـام بـه پـيش    

-26در تـاريخ   "اثرات استانداردسازي بر اقتصـاد جهـاني  "يم، منتظر مشاركت ارزشمند شما در سمپوزيوم بر

  .در شهر استانبول تركيه خواهيم بود) 1392آذر  4-5برابر با ( 2013نوامبر  25

از پيشـاپيش  . خواهشمند است اين اطالعيه را به استحضار كليه عالقمندان حضور در اين سمپوزيوم برسانيد

ران نموجب افتخار خواهد بود تا ميزبان شـما بـه عنـوان سـخ    . نماييممشاركت ارزشمند شما سپاسگزاري مي

  .اين سمپوزيوم مهم باشيم

  با احترام

  رمضان اوستا

 (TSE) تركيه استاندارد تدوين رييس مركز

  



  (TSE)موسسه استاندارد تركيه 

  المللي دربارهسمپوزيوم بين

  استانداردسازي بر اقتصاد جهانياثرات 

  )1392آذر  4- 5برابر با ( 2013نوامبر  26-25

  تركيه - استانبول

  

  پوستر / فراخوان ارسال مقاله

   

تسهيل تحقيقات براي حـذف موانـع فنـي تجـاري       المللي،با هدف افزايش قدرت رقابتي تركيه در عرصه بين

تركيـه   2023در جامعه و تحقق سند چشم انداز سـال  ميان كشورها و مناطق، افزايش سطح كيفيت زندگي 

موسسـه   المللـي بـه ميزبـاني   از طريق افزايش آگاهي همه ذينفعان از مقوله استانداردسازي، سـمپوزيوم بـين  

در تـاريخ   "اثرات استانداردسـازي بـر اقتصـاد جهـاني    "با موضوع بررسي ابعاد مختلف (TSE) استاندارد تركيه 

  .در شهر استانبول تركيه برگزار خواهد شد) 1392آذر  4-5برابر با ( 2013نوامبر  26-25

موضـوعات سـخنراني   . ي اين سمپوزيوم منتظر دريافت درخواستهاي ارايه سخنراني خواهد بودكميته برگزار

راسـتاي اهـداف سـمپوزيوم    شامل موضوعات ذيل اما  محدود به آنها نخواهد بود؛ مقاالتي كه موضوع آنها در 

  . باشد مورد توجه قرار خواهند گرفت

  موضوعات سمپوزيوم

  اثرات استانداردسازي بر استخدام و توسعه اقتصاد

 استانداردهاي صادرات، واردات •

 استانداردهارقابت و  •

 ورياثرات استانداردسازي بر كيفيت، توليد و بهره •

 ضه و تقاضا در اقتصاداثرات استانداردسازي بر ايجاد تعادل ميان عر •

 بخشهاي صنعتي جانبينقش استانداردسازي در توسعه  •

 استانداردسازي و توسعه پايدار •

  (GNP)اثرات فعاليتهاي استانداردسازي كشورها بر توليد ناخالص ملي  •

 



   اثرات استانداردسازي بر نوآوري

 نو آوري در استانداردسازي، ارزيابي انطباق و فرآيندهاي آزمون •

 روابط استانداردسازي و نوآوري  قابليت رقابت، •

 توسعه استانداردسازي در تركيه و جهان •

  

  استانداردسازي و موانع فني در تجارت خارجي

 ايموانع فني تجاري حاصل از قوانين منطقه •

 هااي ميان آزمايشگاهآزمونهاي مقايسه •

 تاييد صالحيت و صدور مجوز •

 النه در كيفيت و ارزيابي انطباقاقدامات غير اخالقي و رقابت ناعاد •

  

  استانداردسازي و حقوق مالكيت معنوي 

 ارزيابي حقوق مالكيت معنوي با توجه به استانداردها  •

 اثرات استانداردسازي بر اطالعات، ارتباطات و امنيت اطالعات •

 استانداردسازي و امنيت در فناوريهاي اطالعات •

  

  ارزيابي انطباق

 اياستانداردسازي و ارزيابي انطباق به عنوان مانع غير تعرفهسوء كاربرد  •

 اهميت راهبردي ارزيابي انطباق •

  

  ورياثرات استانداردسازي بر بهره

 وري در خدمات، سالمت، تعمير و نگهدارياثرات استانداردسازي بر بهره •

 ورياثرات استانداردهاي سيستمهاي مديريت بر بهره •



 وري در كشاورزي و دام پروريهرهاثرات استانداردسازي بر ب •

 وري در انرژيهاي پايدار و بهرهاثرات استانداردسازي بر انرژي •

 ...) سازمان، پروژه، عمليات، تجارت و (غيره وري و اثرات استانداردسازي بر بهره •

  

  هاي اقتصادي كوچك و متوسطاثرات استانداردسازي بر قابليت رقابت بنگاه

 اقتصادي كوچك و متوسط هايبنگاهوري در استانداردسازي بر قابليت رقابت و بهرهاثرات كيفيت و  •

 در استانداردسازي اقتصادي كوچك و متوسط هايبنگاهنقشه راه مشاركت فعال  •

 اقتصادي كوچك و متوسط هايبنگاهسهم استانداردسازي در قدرت صادراتي  •

  

  استانداردسازي و آموزش

 هاي مديريت و تاييد صالحيت در آموزش عالياجراي استانداردهاي سيستم •

 استانداردسازي ابزارهاي آموزشي •

 يكپارچه سازي استانداردسازي و موضوعات كيفيت در سيستم آموزشي •

  

  كارگاه آموزشي/ ساير موضوعات گفتگوي پانل

 صدور گواهي غذاي حالل و مقررات مربوطه در جهان •

 ساختمانهاي سبز •

 )عمر كربنطول (ها صدور گواهي جنگل •

 استانداردسازي در مواد ساختماني و بخش ساختمان  •

 كاليبراسيون در بخش سالمت. استانداردسازي نرم افزارها  •

 استانداردسازي حمل و نقل •

   



  كليات

دقيقه زمـان   30هر يك . دقيقه بررسي خواهند نمود 90سه سخنران اصلي هر يك از عناوين را در مدت  - 1

 . د كه شامل جلسه پرسش و پاسخ نيز خواهد بودنايه دهتا سخنراني خود را ار دارند

براي هر جلسه سه سخنران اصلي و يك سخنران جانشين تعيين خواهد شـد و هزينـه ايـاب و ذهـاب و      - 2

 . سخنران توسط كميته برگزاري تقبل خواهد شد 4اقامت اين 

زبانهـاي عربـي، روسـي و     ترجمه همزمان بـه . زبانهاي رسمي اين سمپوزيوم عبارتند از تركي و انگليسي - 3

 .فرانسوي با توجه به سطح شركت كنندگان ارايه خواهد شد

 . كليه مقاالت منتخب به صورت مجموعه مقاالت سمپوزيوم منتشر خواهد شد - 4

در ادامه دستورالعمل آماده سازي چكيده مقاالت به طـور جداگانـه   . چكيده پوسترها نيز قابل قبول است - 5

 . گرددارايه مي

 .  ترهاي منتخب در مجموعه مقاالت سمپوزيوم منتشر خواهد شدكليه پوس - 6

چكيده كليه مقاالت و پوسترها بايد با توجه به دستورالعمل ذيل به همـراه رزومـه كوتـاهي از     -7

متقاضي و فرم درخواست تكميل شده از طريق پست الكترونيكي، دورنگار، نامه يا وب سـايت  

 .  سمپوزيوم ارسال گردد

 :از طريق تلفن، پست الكترونيكي ذيل مكاتبه نماييدعات بيشتر براي كسب اطال - 8

 

   4166283 /4166314 312 90+: تلفن

   symposium2013@tse.org.tr : پست الكترونيكي

    www.symposium2013.tse.org.tr: وب سايت

  

  دستورالعمل تهيه مقاالت

 .كلمه باشد 300چكيده مقاالت بايد كمتر از  - 1

 .باشد Arial 12اندازه و نوع قلم نگارش چكيده مقاالت بايد  - 2

 .تلفن، دورنگار و پست الكترونيكي ارايه شود در آغاز چكيده مقاالت عنوان، نام نگارنده، سمت، آدرس، - 3

  

  پوستر تهيه دستورالعمل

 .كلمه باشد 300چكيده پوستر بايد كمتر از  - 1

 1روي محور عمودي قرار گيرد و از فاصـله  سانتيمتر باشد و قسمت طولي آن  70x100ابعاد پوستر بايد  - 2

 . متري بايد به راحتي خوانده شوند

 .قرار گيردعنوان پوستر با حروف بزرگ نوشته شود و نام مؤلف، موسسه و آدرس وي بايد ذيل عنوان  - 3



هـا، نتـايج و   متن آن بايد با توجه به عناوين، مقدمه و اهـداف، روش، يافتـه    اگر پوستر يك تحقيق باشد، - 4

 .ها و منابع تهيه شودتوصيه

 .پوسترهاي مورد پذيرش بدون اعمال هرگونه تغيير و تعديلي با مسئوليت نگارنده چاپ خواهد شد - 5

ستر در محل تعيين شده از سوي برگزار كننـده سـمپوزيوم   تجهيزات الزم براي نصب و كمك در نصب پو - 6

 . ارايه خواهد شد

ارايـه كننـدگان   . اكتبر خواهد بود 26روز  17اكتبر الي ساعت  25صبح روز  9نمايش پوسترها از ساعت  - 7

پوستر فرصت خواهند داشت تا در خالل صرف چاي و ناهار توضيحات الزم را به حاضرين ارايه نماينـد و  

 .هاي آنان پاسخ دهندبه پرسش

پس از پايان مهلت نمايش پوستر، صاحبان پوستر بايد شخصاً نسبت به جمع آوري آن اقـدام نماينـد، در    - 8

غير اينصورت پوسترها توسط كميته برگزاري بدون پذيرش مسئوليت عواقب بعـدي جمـع آوري خواهـد    

 . شد

 .ه مورد پذيرش نخواهد بودهاي آن هنوز مشخص نشدپوستر تحقيقات در حال انجام كه يافته - 9

 .هزينه چاپ پوستر بر عهده شركت كننده است  -10

  

  هاي مهمتاريخ

  آخرين مهلت ارايه چكيده به كميته برگزاري سمپوزيوم: 2013آگوست  30 برابر با 1392شهريور  8

  معرفي مقاالت و پوسترهاي برگزيده: 2013سپتامبر  26برابر با  1392مهر  4

  پوسترها به كميته برگزاري / آخرين مهلت ارايه نسخه كامل مقاالت: 2013اكتبر  23برابر با  1392آبان  1

  

 


