
 

 هفتمین کنفرانس بین المللی لجستیک و زنجیره تأمین

 سه دقیقهدر مسابقه دفاع پایان نامه 

 

برای  ،های کاربردی بیشتر پایان نامه و معرفیبه منظور ترغیب پژوهشگران جوان به عنوان متخصصین آینده، 

لمللی ازنجیره تأمین، در طی هفتمین کنفرانس بینحوزه  در ایمسابقه دفاع سه دقیقهنخستین بار درکشور، 

ای بودن حوزه برگزار خواهد شد. نظر به بین رشته( 98اسفند  8و  7)لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین 

مدیریت زنجیره تأمین، کلیه فارغ التحصیالن مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد، مهندسی کامپیوتر، مهندسی 

این  توانند دروم مالی و غیره به شرط مرتبط بودن موضوع رساله با حوزه زنجیره تأمین میساخت و تولید، عل

رقابت شرکت کنند. در این خصوص، مالحظه محورهای کنفرانس که در صفحه اول وبسایت درج شده است، 

ارجی های داخلی و خاین مسابقه برای فارغ التحصیالن دانشگاه مفید خواهد بود. ضمن اینکه شرکت در

های الزم به ذکر است که هدف از برگزاری این مسابقه، آشنایی صنعتگران با پایان نامه .پذیر استامکان

کاربردی است و ارائه کنندگان تشویق خواهند شد تا جنبه های کاربردی پایان نامه خود را تشریح کنند. از 

و جنبه های کاربردی و ایجاد امکان الزم برای  این رو، اولویت اصلی این مسابقه، ارتباط دادن بین پایان نامه

 عملیاتی شدن پایان نامه دانشجویان است.

 

 مسابقهنکات مربوط به  برخی از

 بود. خواهد دقیقه 3 صرفا ارائه زمان -1

هیچ محدودیتی در خصوص رشته فرد متقاضی وجود ندارد اما ضروری است رساله ارسال شده مرتبط با حوزه  -2

 لجستیک و مدیریت زنجیره تأمین باشد.

 در این مسابقه خواهند بود. شرکتمجاز به  تکمیلی تحصیالت مقاطع دانشجویان و التحصیالن فارغ -3

 باید به زبان فارسی باشد.هم تهیه شده  و اسالیدبوده دانشجویان در این مسابقه به زبان فارسی رائه ا  -4

 



های جانبی  منوی برنامه  www.lscm2019.comبه وبسایت کنفرانس به آدرس:  ،جزئیات برای اطالع از

 مراجعه بفرمایید.

 

 مدارک مورد نیاز جهت شرکت در مسابقه

مه ناتوصیه ب( صورتجلسه دفاع از پروپوزال یا پایان نامهالف( مورد:  دو اینبین  مورد از حداقل یک -1

  از استاد راهنما

 :(می باشددانلود نیز قابل  وبسایت کنفرانساز طریق ) فرم اطالعات شرکت کننده -2

 

 فرم اطالعات شرکت کننده در مسابقه دفاع سه دقیقه ای

 نام و نام خانوادگی:

 لی:یدانشگاه محل تحصیل یا آخرین مقطع فارغ التحص

 مقطع تحصیلی:

 تاریخ دفاع از پروپوزال/پایان نامه:

 :عنوان پایان نامه

 

 نام و نام خانوادگی استاد راهنما:

 نام و نام خانوادگی استاد مشاور:

 

 

اع دف"عبارت  ،به پست الکترونیک زیر ارسال شوند. لطفا در موضوع ایمیل 1398بهمن  5 اید تامدارک فوق ب

 را ذکر نمایید: "سه دقیقه ای

Lscm2019.sci@gmail.com  
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