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9:40-10:10

התכנסות ורישום
ברכות :
אינג' יצחק רז  -יו"ר לשכת המהנדסים
פרופ' דורון אורבך – יו"ר הכנס ,אוניברסיטת בר אילן ,יו"ר ענף ננוטכנולוגיה – לשכת המהנדסים
ד"ר שלמה ולד – המדען הראשי ,משרד התשתיות הלאומיות
שמואל אוסטר – יו"ר אגודת מהנדסי חשמל ואלקטרוניקה – לשכת המהנדסים
הרצאת פתיחה
פרופ' איתמר וילנר "Sensors and Biosensors Based on Metallic or Semiconductor Nanoparticles" -
מושב ראשון – ננו פוטוניקה
יו"ר ומנחה :שמואל אוסטר
פרופ' אוריאל לוי "Confinement of Light at the Nanoscale" -

10:10-10:40

ד"ר קובי שויער "Optical Nano-Antennas: A New Approach for Optical Imaging and Detection" -

10:40-11:10

פרופ' איברהים עבדולחלים – ""Nanostructured Metallic Thin Film Platforms for Sensing

11:10-11:40

פרופ' זאב זלבסקי – ""Silicon Nanophotonic Passive and Dynamic Devices

11:40-12:00

הפסקת קפה

8:00-8:30

8:30-9:00

9:00-9:40

12:00-12:30

מושב שני – ננו חומרים
יו"ר ומנחה :פרופ' דורון אורבך
יובל אופיר ,ד"ר משה אורון ,ד"ר אריאלה דונבל– ""Nanotechnology Based Optical Power Control Devices

12:30-13:00

פרופ' מיכאל רוזנבלו " Enhanced Photonic Response in Nanofabricated Structures" -

13:00-14:00

ארוחת צהריים

14:00-14:30

פרופ' רון נעמן "Organic-Inorganic Nano-Structures" -

14:30-15:00

פרופ' רון פולמן – ""Quantum technology with single atoms
מושב שלישי – ננו התקנים
יו"ר ומנחה :ד"ר שלמה צח
ד"ר לאה זינגר – "יישומי ננוטכנולוגיה במערכת הביטחון"

15:30-16:00

ד"ר אבינועם שטרן"AccuBeat's Nano Atomic Clock" -

16:00-16:30

עודד שוהם – "פניני חכמה – מערכת חישה"

16:30-17:00

ד"ר דן אורון – ""Semiconductor Quantum Dots and Their Application in Photovoltaic Light Harvesting

17:00-17:30

ד"ר שלמה מרכוס"Metamaterials and Their Applications: An Overview" -

המשך מושב שני – ננו חומרים

15:00-15:30

*ייתכנו שינויים בתוכנית

הוועדה המארגנת
פרופ' דורון אורבך -יו"ר הכנס
שמואל אוסטר ,ד"ר שלמה צח -סגני יו"ר הכנס
פרופ' זאב זלבסקי -יו"ר הוועדה המדעית
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דמי השתתפות
לחבר לשכת המהנדסים
למי אינו חבר
חבר לשכה במועדון זהב
חבר לשכה במועדון פלטינה  /גמלאי
סטודנט לתואר ראשון
U

₪ 345
₪ 460
₪ 310
) ₪ 270מותנה בהצגת תעודת גמלאי(
) ₪ 200מותנה בהצגת תעודת סטודנט(

חברות המעוניינות לתת חסות לאירוע  /להציג בתערוכה נא לפנות ליונתן אורון
לשכת המהנדסים והאדריכלים ,דורון צור ,מנהלת אגודות.
טלפון , 03 - 5205827 :פקס03 – 5272496 :
דוא"ל doron@aeai.org.il :אתר אינטרנטwww.engineers.org.il :
לפרטים והרשמה לתערוכה המסחרית – יונתן אורון .מנהל מחלקת השתלמויות דוא"לyonatan@aeai.org.il :
קרן ידע :זכאי קרן ידע הנדסי אקדמי יוכלו לקבל מלגה בהתאם לקריטריונים של הקרן .פרטים נוספים בטלפון 03-5227919
U

U

U

U

U

U

ביטולים :ניתן לבטל השתתפות בכנס בכתב בלבד עד ליום  31במרץ  2011ללא חיוב .לאחר מועד זה הנרשם יחויב במלוא
דמי ההשתתפות.
אנא הבטיחו מקומכם בהקדם

 -------------------------------------טופס הרשמה --------------------------------------------- 0 3 – 5 2 7 2 4 9 6נא לרשום אותי ל כנס ננוטכנולוגיה שיתקיים  14באפריל 2011

שם משפחה_________________ שם פרטי ____________________ מ.ז|___|___|___|___|___|___|___|___|___| .
שם החברה _________________________________ כתובת_______________________ מיקוד____________
טלפון _________________________ פקס ________________________ נייד_________________________
דואר אלקטרוני ___________________________________________________________________________ :

*לקבלת אישור הרשמה והודעות על פעילויות הלשכה בדוא"ל אנא ציין כתובת דוא"ל בכתב ברור
המחאה מצורפת המחאות יש לרשום לפקודת :לשכת המהנדסים
תשלום במקום ביום האירוע )_____יש לציין סכום לתשלום(
התחייבות מקום עבודה מצורפת
מצ"ב מספר כרטיס אשראי לחיוב
*נא לחייב את כרטיס האשראי מסוג  □ :ויזה

□ ישראכרט

□אמריקן אקספרס

□דיינרס קלאב.

בסך של  .₪ ____________ :שם בעל הכרטיס  _____________________ :ת.ז_____________________ .

מס' כרטיס |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__| |__|__|__|__|

תוקף הכרטיס |__|__|__|__/

*אני חבר לשכה מבקש לחייב אותי בסך של ________ כוכבים.

*ידוע לי שבמידה ודמי החבר ללשכה משולמים על ידי הוראת קבע ב 12-תשלומים ,הטבת הכוכבים ניתנת על תנאי ובכפוף לתשלום כל  12התשלומים .היה ויופסקו
התשלומים מכל סיבה שהיא אשלם לאלתר את שווי ההטבה שניתנה.
*ידוע לי כי במידה ויתרת הכוכבים בכרטיסי תהיה קטנה מהמבוקש או שאיני זכאי לכוכבים ,יהיה עלי להשלים את הסכום המבוקש באופן מיידי ללשכת המהנדסים.
*שימוש בכוכבים עבור השתתפות אישית בלבד ואין אפשרות לניצול כוכבים עבור השתתפות נלווים.

תאריך _________________________

חתימה __________________________

יש להעביר תשלום או התחייבות מקום העבודה לתשלום ללשכת המהנדסים עד שבועיים לפני הכנס

