هزینه و تاریخ ثبت نام در کنفرانس
هزینه ثبت نام زود هنگام تا تاریخ

هزینه ثبت نام دیر هنگام پس از

95/11/13

تاریخ 95/11/13

آزاد

3000000

3500000

عضو انجمن

2300000

2800000

دانشجویی

2000000

2500000

نوع ثبت نام

توضیحات
امکان حضور در طول کنفرانس  +چاپ مقاله  +دریافت پکیج
کنفرانس  +میان وعده و ناهار  +گواهی حضور در کنفرانس
امکان حضور در طول کنفرانس  +چاپ مقاله  +دریافت پکیج
کنفرانس  +میان وعده و ناهار  +گواهی حضور در کنفرانس
امکان حضور در طول کنفرانس  +چاپ مقاله  +دریافت پکیج
کنفرانس  +میان وعده و ناهار  +گواهی حضور در کنفرانس

به مبالغ فوق  %9مالیات ارزش افزوده اضافه خواهد شد.
نکات مهم:
 -1ثبت نام قطعی منوط به ارسال فرم ثبت نام تکمیل شده به همراه فیش واریزي در وب سایت کنفرانس و یا به نمابر دبیرخانه همایش 021-42917100 ،می باشد .
 -2از دریافت فرم و فیش ثبت نام خود به دبیرخانه کنفرانس از طریق شماره هاي ستاد  021-42917000اطمینان حاصل فرمایید.
 -3پس از ثبت نام قطعی ،دبیرخانه نسبت به ارسال کد ثبت نام شما از طریق فاکس یا ایمیل ظرف  10روز کاري اقدام می نماید .درصورت عدم دریافت کد ثبت نام دبیرخانه
را مطلع فرمایید.
 -4کد ثبت نام کد شناسایی مشارکت کننده بوده لذا در روز برگزاري همایش این کد را به همراه داشته باشید.
 -5به شرکت کنندگان در کنفرانس گواهینامه حضور اعطا خواهد شد.
 -6معرفی افراد جایگزین به جاي نفرات ثبت نام شده با درخواست کتبی و حداکثر تا  10روز پس از تاریخ ثبت نام امکانپذیر خواهدبود.
 -7در صورت انصراف از ثبت نام تا  30روز مانده به تاریخ برگزاري  %50وجه عودت داده خواهد شد .در صورت انصراف در زمان کمتر از  30روز هیچگونه وجهی مسترد
نخواهدشد.
 -8دانشجویان محترم با ارائه کارت دانشجویی معتبر از تخفیف ثبت نام برخوردار خواهند بود.
 -9مشارکت کنندگان محترم از آوردن همراه اکیداً خودداري فرمایند .ورود کلیه افراد به محل برگزاري کنفرانس منوط به ثبت نام قطعی و صدور کارت ورودي می باشد.
 -10همزمان با این همایش ،نمایشگاه تخصصی مرتبط با موضوع کنفرانس برگزار خواهد شد ،عالقمندان به حضور در نمایشگاه با ستاد برگزاري تماس حاصل فرمایند.
-11هزینه ثبت نام به صورت خالص بوده و کلیه کسورات بر عهده شرکت کنندگان می باشد.

