
பயனுறு அறிவியல் மற்றும் ததொழில்நுட்பத்தின் இன்றறய நிறை
குறித்த பன்னொட்டுக் கருத்தரங்கு

8 & 9 தெப்டம்பர், 2017
ஆரொய்ச்ெி றமயம் & மீநுண் அறிவியல் மற்றும் ததொழில்நுட்ப றமயம், 

அண்ணொ பல்கறைக்கழகம்,  தென்றன - 600 025

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் இந்தியாவின் தலைசிறந்த
பல்கலைக்கழகங்களில் ஒன்றாகும். 1978 ஆம் ஆண்டு, சசப்டம்பர் 4 ஆம்
நாள், சசன்லையின் பழம்சபரும் சதாழில்நுட்ப கல்வி
நிறுவைங்களாைகிண்டி சபாறியியல் கல்லூரி (CEG - Estd. - 1794), அழகப்பா
சதாழில்நுட்பக் கல்லூரி (ACT - Estd. - 1944), செட்ராசு சதாழில்நுட்ப கழகம்
(MIT - Estd. – 1949) ெற்றும் கட்டிடக்கலை ெற்றும் திட்டெிடல் நிறுவைம்
(SAP-Est.-1957) ஆகியவற்லற ஒருங்கிலணத்து ஒற்லறப் பல்கலைக்
-கழகொக அண்ணா சதாழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம்
உருவாக்கப்பட்டது. இப்பல்கலைக்கழகம் பை நாடுகளிைிருந்து பல்வவறு
உைக ஆராய்ச்சி நிறுவைங்களுடன் கூட்டு ஆராய்ச்சி திட்டங்கலள
நிறுவியுள்ளது. இப்பல்கலைக்கழம், சபாறியியல், சதாழில்நுட்பம்
ெற்றும் அறிவியல் ஆகியவற்றில் தரொை கல்விலய வழங்குவவதாடு
ெட்டுெல்ைாது அறிவார்ந்த சதாழில்கலள சதாடங்கவும் இளம்
ெைங்களில் உத்வவகத்லத வளர்க்கிறது.

ஆராய்ச்சி லெயொைது 4 ஆம் நாள் சசப்டம்பர் 1978 ஆம் ஆண்டு
முதல், சபாறியியல், சதாழில்நுட்பம், கட்டிடக்கலை ெற்றும் திட்டெிடல்,
அறிவியல் ெற்றும் பண்பாட்டுக் கலைகள் ெற்றும் வெைாண்லெ
அறிவியைின் பல்வவறு பிரிவுகளில் ஆராய்ச்சி சசயல்திட்டங்கவளாடு
முலைவர் ெற்றும் முதுநிலை அறிவியல்(ஆராய்ச்சி) பட்டங்கலள வழங்கி
வருகின்றது. ெீநுண் அறிவியல் ெற்றும் சதாழில் நுட்ப லெயொைது, 2005
ஆம் ஆண்டு அழகப்பா சதாழில்நுட்பக் கல்லூரியில் நிறுவப்பட்டது.
இம்லெயம் DST, UGC, CSIR ெற்றும் DRDO ஆகியவற்றின் நிதியுதவி மூைம்
ெீநுண் அறிவியல் ெற்றும் சதாழில்நுட்பத்தின் பல்வவறு பகுதிகளில்
ஆராய்ச்சி ெற்றும் வெம்பாடுகளில் தீவிரொக ஈடுபட்டுள்ளது.
இம்லெயொைது முதுகலை சதாழில்நுட்ப பட்டபடிப்பு வழங்குவவதாடு
பல்வவறு உயர்நிலை ஆராய்ச்சிகள் சதாடர்பாை பயிைரங்குகள் /
கருத்தரங்குகள்/ ொநாடுகள் ஆகியவற்லறயும் நடத்திவருகிறது.

இக்கருத்தரங்கொைது 2017 சசப்டம்பர் 8, 9 வததிகளில், அண்ணா
பல்கலைக்கழகத்தில் நலடசபற உள்ளது. இக்கருத்தரங்கொைது,
சபாருட்களின் வளர்ச்சி, பல்வவறு பண்புகள் ெற்றும் ெீநுண் சதாழில்
நுட்பம் உள்ளிட்ட பயன்பாட்டு அறிவியல் & சதாழில் நுட்பத்தின்
சாதகொை பயன்பாடுகள் பற்றிய எதிர்பார்ப்பு ஆகியவற்லற
எடுத்துலரக்கும். ொணவர்கள் புகழ்சபற்ற அறிவியைார்கள் ெற்றும்
கல்வியாளர்களுடன் சதாடர்புசகாள்ள இது ஒரு சிறந்த தளொக
அலெயும். இது சதாழில் சார்ந்த பயன்பாடுகலளப் பற்றிய அண்லெக்
காை ஆராய்ச்சிலய பகுத்தறிந்து புதிய பாலதகலளத் திறக்கும். வெலும்
சதாழிைதிபர்களுக்கும் சமூகத்திற்கும் உதவும் வலகயில் புதிய
விலளசபாருட்கலள கண்டுபிடிக்கவும், சசயல்முலறகலள
எளிதாக்கவும், இக்கருத்தரங்கம் ஒரு வநர்த்தியாை வழிலயத் திறக்கும்.

முதன்றம புரவைர், 
துறண வவந்தர், அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சசன்லை

புரவைர், 
வபரொ.எஸ். கவணென், 
பதிவாளர், அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சசன்லை
துறண-புரவைர்
வபரொ.எஸ். ெிவவனென், 
புைத்தலைவர், அ.சதா.க, அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சசன்லை

தறைவர்கள்
வபரொ.இரொ.தெயவவல்
இயக்குைர், ஆராய்ச்சி லெயம், அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சசன்லை
வபரொ.எஸ்.மூர்த்தி பொபு,
இயக்குைர், ெீநுண் அறிவியல் & சதாழில்நுட்ப லெயம், அண்ணா பல்கலை, சசன்லை

ஒருங்கிறணப்பொளர்
முறனவர். மு.அறிவொனந்தன்
ெீநுண் அறிவியல் & சதாழில்நுட்ப லெயம். அண்ணா பல்கலை., சசன்லை. 

இறண- ஒருங்கிறணப்பொளர்கள்
முறனவர். ஆர். முருகொனந்தம், 
துலண இயக்குைர், ஆராய்ச்சி லெயம், அண்ணா பல்கலை., சசன்லை
முறனவர். மொ. ெனீிவொென்
தலைவர், இளவவைில் அறிவியல் அலெப்பு, சசன்லை (எஸ்.எஸ்.என்.சி.இ)

உறுப்பினர்கள்
முறனவர். டி. வதவவெனொ
முறனவர்.எம். மந்தொகினி
முறனவர். இ. வக. டி. ெிவகுமொர்

பல்கலைக்கழகம் பற்றி

லெயங்கள் பற்றி

கருத்தரங்கம் பற்றி

படிகவளர்ச்சி குலறகடத்தி சபாருட்கள்
படிகவியல் ஆற்றல்சார் சபாருட்கள்,

ெீநுண் அறிவியல் & சதாழில்நுட்பம் சசயல்பாட்டு சபாருட்கள்
வவதிப் சபாறியியல் ொதிரி & உருவகப்படுத்துதல்
உயிர்சதாழில்நுட்பவியல் கூட்டுப் சபாருட்கள்
வளர்ந்து வரும் சதாழில்நுட்பம் பஙீ்கான் சபாருட்கள்
ஆர்வமுள்ள பங்வகற்பாளர்கள் ஆகஸ்ட் 25, 2017 க்கு முன்
strjsanjigai2017@gmail.com என்ற ெின்ைஞ்சலுக்கு தங்கள் ஆய்வுச் சுருக்கத்லத
தமிழ் ெற்றும் ஆங்கிைத்தில் அனுப்பவும். வதர்ந்சதடுக்கப்பட்ட கட்டுலரகள்
"அறிவியல் ெற்றும் சதாழில்நுட்ப ஆராய்ச்சி சஞ்சிலக" யில் ெீளாய்வுக்குப்பின்
சவளியிடப்படும். பங்வகற்பொளர்கள் தங்கள் கட்டுறரறய தமிழ் தமொழியில்
மட்டுவம விவரிக்க வவண்டும்.

எதிர்வநாக்கும் தலைப்புகள்

ொணவர்                       - Rs. 500/-
ஆசிரியர் - Rs. 1000/-
சவளிநாட்டுப் பங்வகற்பாளர்கள் - USD 150

பதிவு கட்டணம்

முறனவர். மு. அறிவொனந்தன்,
ஒருங்கிணப்பாளர்
ெீநுண் அறிவியல் & சதாழில்நுட்ப லெயம்,
அண்ணா பல்கலைக்கழகம்,
சசன்லை - 600 025, இந்தியா.
சதா.வப : +91 44-2235 9114

லக.சதா.வப  :+91 7401182819

ெின்ைஞ்சல் : marivucz@annauniv.edu

சதாடர்புக்காை முகவரி

அறமப்பொளர் குழு

அறிவியல் ஆவைொெறன குழு
வபரா. P. இராெசாெி, எஸ்.எஸ்.என் கல்வி நிறுவைம், சசன்லை
வபரா. K. ஐயாக்குட்டி, ெவைான்ெணியம் சுந்தரைார் பல்கலை.,, சநல்லை
வபரா. K. பாஸ்கரன், ெவைான்ெணியம் சுந்தரைார் பல்கலை., சநல்லை
வபரா. R. இராஜு, அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சசன்லை
வபரா. J. குொர், அண்ணா பல்கலைக்கழகம், சசன்லை
வபரா. அஜயன் வினு, சதன் ஆஸ்த்வரைியா பல்கலை., ஆஸ்திவரைியா
வபரா. ஜான். வி. சகன்ைடி, வெக்லடயார்ட் கல்விநிறுவைம், நியூசிைாந்து
வபரா. K. சபாற்சசழியன், பாண்டிச்வசரி பல்கலை., புதுச்வசரி
வபரா. G. இரவி, அழகப்பா பல்கலை., காலரக்குடி
வபரா. K. இராெமூர்த்தி, எஸ்.ஆர்.எம் பல்கலை., சசன்லை
வபரா. S. குணவசகரன், சசயின்ட் படீ்டர்ஸ் பல்கலை., சசன்லை
வபரா. G. அன்பழகன், சசன்லை பல்கலை., சசன்லை
வபரா. S. பாைகுொர், சசன்லை பல்கலை., சசன்லை
வபரா. K. ஸ்ரீைிவாசன், பாரதியார் பல்கலை., வகாலவ
வபரா. K. சஜகநாதன், பாரதிதாசன் பல்கலை., திருச்சி
வபரா. P. இரவநீ்தரன், தெிழ்நாடு ெத்திய பல்கலை., திருவாரூர்
வபரா. K. அன்பரசன், சபரியார் பல்கலை., வசைம்
வபரா. K. சங்கரநாராயணன், அழகப்பா பல்கலை., காலரக்குடி
வபரா. ரீட்டா ஜான், சசன்லை பல்கலை., சசன்லை
வபரா. D. சநடுொறன், சசன்லை பல்கலை., சசன்லை
முலைவர். A. தெிழவவல், டி.ஐ.எப்.ஆர், மும்லப
முலைவர். M. ஈஸ்வரமூர்த்தி, சஜ.எம்.சி.எஸ்.ஆர், சபங்களுரு
முலைவர். V. N. ெணி, டி. எம். ஆர்.எல், லைதராபாத்
முலைவர். S. கலைநாதன், வி.ஐ.டி பல்கலை., வவலூர்
முலைவர். K. ரவிச்சந்திரன், சசன்லை பல்கலை., சசன்லை
முலைவர். R. சுெதி, ைட்விக் வெக்ஸ்ெிைான் பல்கலை., சஜர்ெைி
முலைவர். K. குணவசகரன், சசன்லை பல்கலை., சசன்லை
முலைவர். J. சசந்தில்சசல்வன், சசன்லை பல்கலை., சசன்லை
முலைவர். R. சசல்வராசு, அண்ணாெலை பல்கலை.,, சிதம்பரம்
முலைவர். P. முருககூத்தன், பச்லசயப்பன் கல்லூரி, சசன்லை
முலைவர். C. ராெசந்திர ராஜா, அ. க.கல்லூரி, கும்பவகாணம்
முலைவர். D. ராஜன் பாபு, வி.ஐ.டி பல்கலை., வவலூர்
முலைவர். R. வொகன் குொர், ொநிைக்கல்லூரி, சசன்லை 
முலைவர். T. அழவகசன், ொநிைக்கல்லூரி, சசன்லை
முலைவர். S. சஜவராம் தாஸ், ைவயாைாக் கல்லூரி, சசன்லை
முலைவர். K. வசதுராென், ெதுலர காெராஜ் பல்கலை., ெதுலர
முலைவர். R. ரவெஷ் பாபு. பாரதிதாசன் பல்கலை., திருச்சி
முலைவர். P. ஆைந்தன், டி.வக.ஜி அரசு கலைக் கல்லூரி, விருத்தாசைம்
முலைவர். A. கந்தசாெி, அரசு கலைக்கல்லூரி, சபான்வைரி
முலைவர். N. விஜயன், வதசிய இயற்பியல் ஆய்வு கூடம், புது சடல்ைி
முலைவர். G. பூங்சகாடி, காயிவத ெில்ைத் ெகளிர் கல்லூரி, சசன்லை
முலைவர். K. அவசாக், இஸ்வரா, விக்ரம் சாரபாய்
முலைவர். V. நடராஜன், Dr. சிவந்தி ஆதித்தைார் சபாறியல் கல்லூரி
முலைவர். R. அருண்குொர், பி.எஸ்.ஜி சதாழில்நுட்பக் கல்லூரி, வகாலவ
முலைவர். M. சசந்தில்பாண்டியன், எஸ்.எஸ்.என். கல்வி நிறுவைம், சசன்லை
முலைவர். P. சீைிவாசன், சிக்கய நாயக்கர் கல்லூரி, ஈவராடு
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