
 

 

THÔNG BÁO SỐ 2 

                    (Của Hội nghị khoa học quốc tế về Máy Thủy khí và Hệ thống tự động hóa) 

 

Các đồng nghiệp thân mến, 

HỘI NGHỊ KHOA HỌC QUỐC TẾ VỀ MÁY THỦY KHÍ VÀ HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG HÓA (The First 

International Conference on Fluid Machinery and Automation Systems (ICFMAS)) được Hội 

khoa học Máy thủy khí Việt Nam phối hợp Trường đại học Bách Khoa Hà nội tổ chức tại đại học 

Bách khoa Hà Nội từ ngày 27-28 tháng 10 năm 2018 gồm có các hoạt động: 

- Hôi nghị khoa học trình bày, thảo luận và trao đổi những kết quả nghiên cứu mới nhất trong 

lĩnh vực khoa học Máy thủy khí và Hệ thống tự động hóa, 

- Gặp gỡ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực để trao đổi chuyên môn để cùng nhau thúc 

đẩy sự phát triển các sản phẩm của lĩnh vực máy thủy khí, 

-Nội dung Hội nghị khoa học: Các vấn đề liên quan đến các máy thủy khí công nghiệp, phương 

tiện giao thông, quốc phòng, phòng chống thiên tai, môi trường, quản lý, khai thác và sử dụng 

nguồn nước, … là các nội dung quan tâm của Hội nghị. Khuyến khích các công trình liên quan đến 

khai thác năng lượng tái tạo, nghiên cứu các sản phẩm công nghiệp mới. 

- Các tiểu ban của Hội nghị: 

+ Tiểu ban số 1: Nghiên cứu về máy cánh dẫn (bơm, tuabin và quạt), khí động lực học hàng 

không, Năng lượng tái tạo (gió / đại dương / thủy điện) 

+Tiểu ban số 2: Các hệ thống điều khiển thủy lực / khí nén(Mô hình, Tối ưu hóa và Kỹ 

thuật tự động hóa) 

+Tiểu ban số 3: Tính toán, mô phỏng số dòng chảy chất thủy khí  

+Tiểu ban số 4: Ứng dụng công nghiệp của các hệ thống thủy khí (công nghệ tiên tiến 

trong sản xuất, vận chuyển, dây chuyền tự động, xe chuyên dụng, van và hệ thống ống, …) 

- Hội thảo bàn tròn: trao đổi giới thiệu và quang bá của các doanh nghiệp. 

Đề nghị Đại biểu đăng ký tham dự và gửi báo cáo thông qua website của Hội 

nghị:http://ste.hust.edu.vn/icfmas2018, và địa chỉ Email: icfmas2018@hust.edu.vn 

http://ste.hust.edu.vn/icfmas2018/


 

 

Các báo cáo khoa học sẽ được tuyển chọn thông qua các ý kiến góp ý tại Hội nghị và ý phản biện 

của các chuyên gia chuyên ngành hẹp phản biện kín. Các báo cáo khoa học sau khi được chấp 

nhận hai lần phản biện sẽ được in trong "Tuyển tập Công trình Hội nghị Quốc tế Khoa học Máy 

thủy khí và Hệ thống Tự động hóa " hàng năm. Tuyển tập Hội nghị Quốc tế là tài liệu khoa học có 

giá trị tham khảo cao và sẽ được đăng ký chỉ số xuất bản quốc tế ISSN. 

-Thời hạn đăng ký tham dự và gửi báo cáo: 

15/5/2018: Hạn nộp báo cáo tóm tắt (tiếng Anh) gửi về địa chỉ icfmas2018@hust.edu.vn  

15/7/2018: Hạn nộp báo cáo toàn văn (tiếng Anh) 

15/8/2018: Thông báo chấp nhận bài báo 

20/8/2018: Đăng ký tham dự  

- Hội nghị phí: 

+ Mỗi đại biểu tham dự sẽ nộp Hội nghị phí 600.000 đ/người (bao gồm tài liệu, văn phòng 

phẩm, các bữa ăn tại Hội nghị).  

+ Phí phản biện và in bài: 300.000 đ/bài (Mỗi tác giả chính sẽ được nhận 01 quyển Tuyển 

tập Hội nghị). 

* Hội nghị phí được đóng thông qua tài khoản của Hội nghị: 

+ Tên tài khoản: Hội Khoa học kỹ thuật máy thủy khí Việt Nam 

+ Số tài khoản:19030650750699 

+ Ngân hàng: Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Ba Đình, PGD Kim Mã 

 

Xin trân trọng cảm ơn, 

Chủ tịch Hội nghị ICFMAS2018 

GS.TS. Nguyễn Thế Mịch 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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