ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
ДРУШТВО МЕТРОЛОГА
И
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ
позивају све стручњаке у области метрологије,
факултете, научно-истраживачке институте,
метролошке лабораторије,
стручна удружења, предузећа и асоцијације,
произвођаче и увознике мерила и мерне опреме
да као аутори научних и стручних прилога,
спонзори, активни учесници и излагачи
допринесу успеху научно-стручног скупа

КОНГРЕС МЕТРОЛОГА
2011
са посебним освртом на

МЕРЕЊА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ

КЛАДОВО
17.-19. октобар 2011. године

ЦИЉ И ПРОГРАМ
КОНГРЕСА МЕТРОЛОГА 2010
Традиционално, Конгрес има за циљ размену информација, научних и
стручних сазнања и побољшање квалитета у свим областима
метрологије.
С обзиром на посебану тематику којој је посвећен конгрес «Мерења у
грађевинарству», ове године ће бити уведене нове секције:
1. мерења на изведеним грађевинским објектима
2. мерења у области грађевинске физике
(термика, акустика, осветљење)
3. грађевинска мерења на хидроенергетским постројењима
4. грађевинска мерења на термоенергетским постројењима
5. мерања при испитивању грађевинских материјала
6. мерења у водно-еколошком инжењерству
7. геодетска мерења у грађевинарству
Конгрес ће такође радити и по секцијама према класификацији IMEKO
(International Measurement Confederation, www.imeko.org):
1. образовање и обучавање у мерењима и инструментима;
2. фотоника;
3. мерења силе, масе и обртног момента;
4. мерења електричних величина;
5. речник;
6. наука о мерењима;
7. следљивост у метрологији;
8. мерења протока;
9. техничке дијагностике;
10. метролошке инфраструктуре;
11. мерења температуре и топлоте;
12. мерења у биологији и медицини;
13. мерења геометријских величина;
14. експериментална механика;
15. мерења притиска и вакуума;
16. мерења у роботици;
17. мерења људских функција;
18. технике мерења у градитељској индустрији;
19. математички алати за обраду мерења.

ИНФОРМАЦИЈЕ
Доц.др Зоран Мишковић
Председник научног одбора конгреса
e-mail: mzoran@imk.grf.bg.ac.rs Моб.: +381(0)63 7799 036
Тел.: +381(0)11 3370 108 Факс: +381(0)11 3370 253
Доц.др Љиљана Брајовић
Председник Организационог одбора конгреса
e-mail: brajovic@grf.bg.ac.rs Моб.: +381(0)65 449 4969
Тел.: +381(0)11 3218 585 Факс: +381(0)11 3370 253
Сања Грекуловић
Технички секретар конгреса
e-mail: sanjag@grf.rs Моб. +381(0)64 163 89 63
Tel. +381(0)11 3218 583 Fax. +381(0)11 3370 293
¾ Котизација за учешће на Конгресу износи 12.000,00 дин. за
чланове Друштва метролога, а 15.000,00 дин. за остале и за
плаћање за време одржавања Конгреса, и обухвата: материјал са
Конгреса, зборник радова, свечану вечеру, рекламни материјал,
освежење у паузама. Уплату извршити на пословни рачун
Грађевинског факултета Универзитета у Београда (Булевар краља
Александра 73, 11000 Београд) број 840-1437666-41, са позивом на
број 130900 и сврхом плаћања - За конгрес метролога 2011.
Смештај учесника није обухваћен котизацијом. Информације о
смештају биће накнадно објављене.
¾ За све информације о раду Друштва метролога и будућим
активностима везаним за Конгрес, молимо Вас да посетите сајт
Друштва www.drustvometrologa.org, а уколико немате ту могућност
контактирајте организаторе телефоном или поштом. Аутори који
немају e-mail биће обавештавани о активностима и роковима
поштом или телефоном.

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА АУТОРЕ:
¾ 15. мај: рок за пријављивање радова - резиме.
- Пријава треба да садржи: наслов рада, име(на) аутора, резиме
рада (не дужи од 100 речи), кључне речи, предлог секције и
адресу, телефон и e-mail за кореспонденцију.
- Један аутор може да пријави највише два рада. Неће се
примати радови из два дела.
- Пријаву
рада
послати
електронски
на
е-mail:
kongres2011@drustvometrologa.org
¾ 1. јун: Обавештење о прихватању рада.
¾ 20. август: Рок за достављање комплетног текста рада.
- Рад треба доставити у електронској форми на е-mail
kongres2011@drustvometrologa.org.
- Детаљно упутство у електронском облику у форми у којој
рад треба да буде предат може се преузети са сајта Друштва:
www.drustvometrologa.org.
- Уколико детаљно упутство не можете преузети са сајта,
молимо Вас да се обратите организатору као би Вам исто
послали путем е-mailа.
- Студенти додипломских и после дипломских студија ће моћи
презентовати своје радове у оквиру постерске секције која ће
бити организована у оквиру конгерса.
- У оквиру конгреса ће се одржати презентација мерне опреме.
Позивају се излагачи, произвођачи и продавци мерне опреме
да узму учешћа у раду овог конгреса. За додатне
информације можете се обратити на телефон +381(0)11 3218
583 е-mail: sanjag@grf.rs или +381(0)11 3370 152 (г-ђа
Сашка).

