INTERNATIONAL COUNCIL ON LARGE ELECTRIC SYSTEMS
МІЖНАРОДНА РАДА З ВЕЛИКИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ СИСТЕМ

ЧЛЕНИ КАТЕГОРІЇ «СТУДЕНТИ»
Прийнятними є:
• Студенти, що проходять навчання на очній формі навчання в національно визнаних закладах
освіти (коледжі, університети, інші навчальні заклади)
• Бакалаври, магістри, аспіранти
Члени категорії «Студенти» відбираються Національними комітетами
Статус студента перевіряється на початку кожного навчального року
Членство студентів в CIGRE є безкоштовним
Без вимог до віку та тривалості членства
Індивідуальне членство є персональним та не передається

ПЕРЕВАГИ ЧЛЕНСТВА
 Безкоштовний доступ до технічної інформації CIGRE на www.e-cigre.org
 Область зарезервована для членів на веб-сайті CIGRE www.cigre.org
 Безкоштовний веб-доступ для читання журналу Electra он-лайн на www.cigre.org (без надання
твердих копій)
 Послуги, інформація і контакти з національними комітетами CIGRE, дослідними комітетами, які
організовують регіональні наради і місцеві події.
 Можливість взяти участь у технічній роботі та обміні досвідом в рамках CIGRE (Робочі групи CIGRE та
дослідні комітети нараховують 3 400 експертів)
 Можливість представляти доповіді для Сесій і Симпозіумів.

ELECTRA

6 номерів на рік

Журнал Міжнародної Ради CIGRE виходить один
раз на 2 місяці та містить інформацію:
- про прогрес та результати технічної діяльності,
- новини з життя асоціації,
- про
події,
що
запроваджуються
Національними комітетами
- про міжнародні заходи.
9 100 членів ( з 85 країн) отримують ELECTRA

ПУБЛІКАЦІЇ

www.e-cigre.org
8 500 електронних посилань

- Технічні брошури Дослідних комітетів
- Технічні матеріали ELECTRA та т.і.
- Документи та процедури Сесій та Симпозіумів

Найновіші електронні файли з 50 % знижкою
(Більшість електронних файлів 3 річної давнини –
безкоштовно)

СУТТЄВІ ЗНИЖКИ НА РЕЄСТРАЦІЙНИЙ ВНЕСОК (20 – 25 %)
(Реєстраційний внесок покриває Сесійні доповіді та слухання)

СЕСІЇ ТА СИМПОЗІУМИ

СЕСІЇ CIGRE проходять в Парижі кожний парний рік та збирають до 3 200 делегатів. Представлено більш
550 доповідей. Це унікальна можливість для встановлення ділових контактів та обміну інформацією із
фахівцями, керівниками, відповідальними особами, науковцями, представниками урядів та інженерами
зі всього світу.
МІЖНАРОДНА ТЕХНІЧНА ВИСТАВКА проводиться в період Сесії, доповнює її та ілюструє теми Сесії ( 240
виставкових стендів, 7 000 відвідувачів з 82 країн).
Два СИМПОЗІУМИ проводяться в непарні роки в країнах світу. Вони сфокусовані на актуальних темах.
Міжнародна аудиторія - 300 делегатів.

