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 ویژه شرکت کنندگان در همایش -فرم درخواست مشارکت 

 مشخصات شرکت کننده :
 

 مشخصات فردی

 خانوادگی: ...........................................................................نام: ..................................................................................... نام 

 ............................................مدرک و رشته تحصیلی : ........................................................................................................
 ........................................................کدملی: ..................................................................... تلفن : .........................................

 .. ایمیل : ...........................................................................................تلفن همراه : .............................................................

 مشخصات سازمانی

 ..................................................نام سازمان یا موسسه : ........................................................................ نام مدیرعامل : 

 .....................................................سمت سازمانی : ...............................................................................................................
 .................................. ...................................................... نمابر : ..............................................................تلفن: ....................

 ....................................................................................آدرس پستی : ...................................................................................
 ............................................سایت : ..................................................................... پست الکترونیکی : ...............................

 سئول ثبت نام : ................................................................                               مهر و امضام

 مالی
 ............................................................................... تاریخ سند پرداخت : ............مبلغ پرداخت شده: ..........................

 ............................................نوع سند پرداخت :  چک       رسید بانکی         شماره شناسه سند پرداخت :......

 

 نام **** مدارک الزم جهت ثبت

 نامرسید پرداخت وجه ثبت -2بصورت جداگانه(    نام)برای هر فرد فرم تکمیل شده ثبت  -1

 ** خواهشمند است به موارد زیر توجه فرمایید **
به حسابی که در سامانه کاربری  پس از ثبت نام اولیه در وب سایت همایش و صدور فاکتور،خواهشمند است هزینه ثبت نام را  -

صادر و به  )مجری برگزاری( گسترش فن و دانش ماناشرکت ره آورد واریز و یا به صورت چک در وجه اعالم خواهد شد، 
 انضمام این فرم پر شده به دبیر خانه ارسال فرمایید.

 نام همایش را به ستاد برگزاریبایست سند مالی ثبتمتقاضیان محترم پس از تکمیل فرم ثبت نام به مدت یک هفته کاری می -
 ارسال نمایند. 

 

 باشد: حضور در دو روز همایش، ناهار و پذیرایی و صدور گواهینامه به شرح ذیل مینام شامل هزینه ثبت

 مبلغ ثبت نام توضیحات ردیف

 ریال 7.000.000 31/04/1398ثبت نام تاریخ  1

 ریال 10.000.000 تا یک هفته مانده به روز برگزاری همایش 31/04/1398ثبت نام بعد از تاریخ  2

 در صورت وجود ظرفیت خالی اعالم خواهد شد. ثبت نام از یک هفته قبل از برگزاری تا روز همایش  3

 
 تخفیفات   

o درصد 50                                                                                                                          صورت پذیرش(  ارایه دهندگان مقاله )در 

o درصد 40                                                                                                                                     دانشجویان و اعضای هیات علمی 

o درصد 15                                                                             ثبت نام گروهی )بیش از سه نفر( و اعضای انجمن کارفرمایی صنعت مواد نسوز   

 

 های تخفیف جهت ثبت نام استفاده نمایند.توانند از یکی از تعرفهمتقاضیان فقط می 

 
 


