Αγαπητοί (ες) Συνάδελφοι(σες)

Σε συνέχεια και της προηγούμενης επικοινωνίας, θα θέλαμε με την επιστολή αυτή,
να σας προσκαλέσουμε να υποβάλλετε περίληψη(εις) της(ων) εργασίας(ων) σας για
το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ακουστικής και Δονήσεων - ICSV23 (International
Congress on Sound & Vibration) που διοργανώνεται στις 10 έως και 14 Ιουλίου 2016
στην Αθήνα. Μέσω της ιστοσελίδας του ICSV23 http://www.icsv23.org μπορείτε να
υποβάλλετε την εργασία σας on line. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
εργασιών για refereed και non-refereed papers είναι η 1η Δεκεμβρίου 2015. Το
συνέδριο είναι indexed στο Scopus και έχει εξασφαλιστεί και συνεργασία με
διεθνούς φήμης επιστημονικά περιοδικά για δημοσίευση επιλεγμένων refereed
papers όπως θα σας ενημερώσουμε αργότερα.
Για να ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες - μέχρι σήμερα - θεματικές ενότητες
επισκεφθείτε το link http://iiav.org/icsv23/index.php?va=viewpage&vaid=11 .
Αναφέρουμε επίσης ότι διοργανώνεται και ένα SPECIAL WORKSHOP ON STRATEGIC
NOISE MAPPING IN GREECE, CYPRUS & SOUTH EUROPEAN COUNTRIES με ιδιαίτερη
έμφαση στη Στρατηγική Χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού Θορύβου στα
Ελληνικά και Νοτιο-Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και την Αντιθορυβική προστασία από
την λειτουργία αυτοκινητοδρόμων. Στο ανωτέρω SPECIAL WORKSHOP είναι δυνατή
η εγγραφή και συμμετοχή υπό μερικό καθεστώς συνδρομής, όπως αναλυτικά δίνεται
στο link http://www.icsv23.org/index.php?va=viewpage&vaid=329
Για να υποβάλλετε την εργασία σας θα πρέπει - αν δεν έχετε ήδη - να δημιουργήσετε
έναν λογαριασμό στο http://www.icsv23.org, στην ενότητα Participant’s Area /
Create a new account. Αφού δημιουργηθεί ο λογαριασμός και λάβετε επιβεβαιωτικό
email, στην συνέχεια κάνοντας log in μπορείτε να δείτε τις οδηγίες υποβολής και να
προχωρήσετε με την υποβολή της εργασίας σας. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε
προσεκτικά τις οδηγίες προς τους συγγραφείς πριν την υποβολή της εργασίας σας.
Επιπροσθέτως, εκμεταλλευθείτε την προθεσμία για μειωμένη εγγραφή που έχει
οριστεί η 1η Δεκεμβρίου και ισχύει μόνο για όσες εγγραφές είναι πληρωτέες μέχρι
τότε. Περισσότερες πληροφορίες για τις εγγραφές μπορείτε να βρείτε στο
link http://iiav.org/icsv23/index.php?va=viewpage&vaid=224. Σημειώστε επίσης
ότι εάν επιθυμείτε να συμμετάσχετε ως εκθέτες κατά την διάρκεια του Συνεδρίου,
μπορείτε
να
επικοινωνήσετε
με
την
γραμματεία
στο
email
ICSV23secretariat@triaenacongress.gr. Περισσότερες πληροφορίες και τρόποι
συμμετοχής
είναι
διαθέσιμοι
μέσω
του
website
στο
link:http://iiav.org/icsv23/index.php?va=viewpage&vaid=239.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και παραμένουμε στη διάθεσή σας για
περισσότερες διευκρινήσεις.
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