فرم ثبتنام " نوزدهمین همايش بین المللی صنايع دريايی"
"نوزدهمین همايش بین المللی صنايع دريايی" و "نماي شگاه بین المللی صنايع دريايی و دريانوردی" توسططا جمن م ندسيس ط
درياي جيرجن و با ه کاري جرگامداي درياي ک شور  20جل  23آذرناه سالناري در جزيره زيباي کیش برگزجر ن شود .خوجه ش سي ج ست ب سظور هرچه
بدتر برگزجر م ودن و میز برمانهريزي ج دت حضطططور عالق سيجن در ه ايش و م ايشططط اه و  ،با توجه به مکات زير جيم رم رج تک یل و به ه رجه
اصل فیش واريزی به دبیرخامه ه ايش جرسال م ائیي تا مسبت به ثبت مام جسابعال جقيجنات نقتض صورت پذيرد( .ه چیم نرجحل ثبت مام و جرسال
یش وجريزي ن توجمي جز طريق سايت ه ايش به آدرس  www.miciran.irصورت پذيرد)
نام:

مدرك و رشته:

نام خانوادگی:

نام شرکت  /موسسه  /سازمان:
تلفن تماس:

پست الکترونیک:
دورنگار:

تلفن همراه:

آدرس دقیق پستی:
اينجانب هزينه ثبت نام را بر اساس اطالعات زير طی فیش شماره
نويسنده مقاله

دانشجو

عضو حقیقی انجمن و شماره عضويت:

در بانک

تاريخ

پرداخت نموده ام.

پرسنل اعضای حقوقی انجمن

ساير ثبت نام کنندگان

((شماره حساب انجمن  :بانك تجارت شعبه آزادي كاوه ،كد بانك  ،331جاري  33326289به نام انجمن مهندسي دريايي ايران))
((شماره كارت  5859-8310-4876-2032به نام حسن رضا صفري ))

هزينه هاي شرکت در همايش
 هزينه ثبت نام شامل حضور در روزهای همايش ،استفاده از تمامی کارگاههای آموزشی و پنل های تخصصی ،هدايا ،کتب و سی دی های مربوطه،
پذيرايی بین جلسات ،ناهار روزهای همايش و حضور در بازديدها بوده و مبلغ آن به قرار زير است:
)1

دانشجويان معرفی شده از طرف دانشگاه مربوطه :به ازای هر نفر  1/000/000ريال

 )2اعضای حقیقی انجمن(دارای کارت عضويت معتبر) :به ازای هر نفر1/800/000ريال
 )3نويسندگان مقاالت :به ازای هر نفر  1/500/000ريال
 )4پرسنل اعضای حقوقی انجمن  :به ازای هر نفر  2/300/000ريال
 )5ساير ثبت نام کنندگان :به ازای هر نفر 2/800/000ريال


زمان برگزاری همايش  20الی  21آذر ماه  1396در مرکز همايشهای بین المللی جزيره کیش و روز  22آذر بازديد علمی صنعتی انجام خواهد شد.



نمايشگاه بین المللی صنايع دريايی و دريانوردی نیز 21 ،الی  23آذر  1396در جزيره کیش برگزار خواهد شد.



الزم به ذکر ا ست نوي سندگان مقاالت پس از تأئیديه نهايی ،در صورت عدم ح ضور در همايش ،برای چاپ مقاله خود در کتاب مجموعه مقاالت فقط مبلغ
 700/000ريال به حساب انجمن واريز نمايند ،در غیر اينصورت مقاله آنها جزء مقاالت پذيرفته شده در همايش محسوب نخواهد شد.

موارد قابل توجه:






پرسنل اعضای حقوقی انجمن برای ثبت نام بايد از طريق ارسال نامه و معرفی از طرف شرکت همراه با فرم مربوطه اقدام نمايند.
دانشجويان عزيز به منظور ثبت نام به دفتر دانشکده محل تحصیل خود مراجعه و هماهنگی نمايند(.اسامی دانشجويان بايد از طريق دانشگاه مربوطه به دبیرخانه
همايش ارسال گردد).
ارسال فرم مربوطه و اصل فیش واريزی ثبت نام به دبیرخانه همايش الزامی میباشد .در صورت عدم ارسال ثبت نام انجام نمیپذيرد.
مهلت زمان ثبت نام و تکمیل فرم و ارسال آن به همراه ضمائم تا  1396/08/20می باشد.

دبیرخانه همايش  :تهران ،بزرگراه اشرفی اصفهانی ،خیابان پیامبر شرقی ،خیابان شاهد ،کوچه وحدت  ،4پالك  ،8واحد 4
تلفن  44273495-7 :دورنگار  44261045 :صندوق پستی  874ـ 13445
E – mail : info@miciran.ir

Web Site : www.miciran.ir

