
  هاي سمینار شامل سه بخش است.هزینه

  حق ثبت نام انجمن شیمی ایران الف)
  

  

  

        

 :»انجمن شیمی ایرانحق ثبت نام «شماره حساب براي واریز  

  نام الهی جنوبی، بهبانک تجارت، شعبه استاد نجاتنزد  ،0134008970حساب فراگیر، به شماره                                
  انجمن شیمی ایران                               

   شرکت در سمینار هزینه ب)
    خالصه  CD، در مدت زمان برگزاري سمینار پذیراییو  شامصبحانه، ناهار، هزینه شرکت در سمینار، شامل        
  مقاالت و هدیه سمینار است.       

  

  

  

  

  هزینه اسکان ج)
  است. لطفاً، ملحفه تعیین شده  شب 3براي مدت متعارف و مناسب با امکانات  مجردي خوابگاه دانشجوییهزینه        
  مورد نیاز به همراه داشته باشید.       

   

 هاي اسکان را واریز نمایند. فقط متقاضیان اسکان در خوابگاه دانشجویی، هزینه 

لطفاً نسبت و وابستگی شخص همراه  و واریز نمایید.هاي مربوطه را محاسبه تعداد افراد همراه، هزینهبه 
  را مشخص کنید. 

  

  

 :»اسکانهزینه «و  »شرکت در سمینار هزینه« شماره حساب براي واریز 

  ، نزد بانک »بیست و سومین سمینار شیمی آلی ایران«نام ، به1108842594حساب جاري، به شماره                               
  تجارت، شعبه دانشگاه کردستان                             

  

  مبلغ به ریال  حق ثبت نام انجمن شیمی ایران
  000/250/-  دانشجو (عضو انجمن)

  000/500/-  عضو هیات علمی (عضو انجمن)

  000/750/-  کنندگانسایر شرکت

   مبلغ به ریال  سمینارشرکت در هزینه 
  000/200/2/-  دانشجو 

  000/500/3/-  عضو هیات علمی 

  000/500/3/-  سایر شرکت کنندگان

   ریالبه  مبلغ  سکاناهزینه 
  000/600/-  (براي هر نفر)خوابگاه دانشجویی 



  نکات بسیار مهم:

هاي هزینه« حاصل از سمینارهاي پیشین، دبیرخانه سمینار تصمیم گرفت که کلیهبر مبناي تجربیات  
در زمان  یکجا و« به اسکان در خوابگاه) را(در صورت تمایل  »ب و ج ،هاي الفردیف

  دریافت نماید. به همراه اسکن کارت دانشجویی یا کارت هیئت علمی »ارسال چکیده مقاالت

 »اسکانهزینه « و »سمینارشرکت در  هزینه«نیز  و »حق ثبت نام انجمن شیمی ایران« 
مرقوم  عناوین فوق را با خط خوانا ،مربوطه هايبر روي فیشلطفاً  .کنیدواریز  فیش جداگانه 3را در 

 فرمایید.

 .هیچ وجه مسترد نخواهد شدبه هاي واریزيدر صورت پذیرفته شدن خالصه مقاله ارسالی، هزینه 

عودت  »اسکانهزینه «و  »شرکت در سمینار هزینه« ،در صورت پذیرفته نشدن خالصه مقاله ارسالی 
 مسترد نخواهد شد. »ایراننام انجمن شیمی ثبتحق «شوند، اما می داده 

سمینار ارسال  گاهوباز طریق  ،اسکن نموده و هنگام ثبت نامبا کیفیت مناسب هاي مربوط را فیش 
  کنید.

سمینار  کالکترونیپست به آدرس ها را اسکن فیشگاه سمینار، در صورت عدم دسترسی به وب 
)23isoc@gmail.com( .ارسال کنید 

 بانکی را در روز پذیرش سمینار به همراه داشته و تحویل دهید. هايفیشاصل  

دو و ارائه مجاز به ارسال حداکثر کننده هر شرکت ،»هاي شرکت در سمینارمجموع هزینه«با پرداخت  
 باشد.مقاله می چکیده

کننده در کننده وجوه و شرکتپرداخت«به نام فقط  »گواهی شرکت در سمینار« 
 کارت شناسایی معتبر صادر و تحویل داده خواهد شد.  کارت دانشجویی و و با رویت »سمینار

در صورت و  »شرکت در سمینار هزینه«کنند، فقط افرادي که بدون ارائه مقاله در سمینار شرکت می 
 نمایند. را پرداخت  »هزینه اسکان «تمایل

که به همراه  کنندگانیشرکتهاي مربوطه اعالم خواهد شد. میزان هزینه ها ومتعاقباً، لیست هتل 
ده دانشجویی اسکان دا هايخواهند در خوابگاهافرادي که نمییابند و یا خانواده در سنندج حضور می

 عمل خواهد آمد.بههاي سطح شهر سنندج در هتلهاي الزم براي اسکان آنها هماهنگی شوند،

جز (به »کننده در سمینارهمراهان افراد شرکت« به ارائه خدماتدبیرخانه سمینار در قبال  
 تعهدي ندارد. اسکان در خوابگاه مجردي) 

 متعاقباً اعالم خواهند شد. ،هاي مربوطشیوه ثبت نام در تورهاي گردشگري و هزینه 

  اعالم خواهند شد. هاي مربوط، متعاقباًنوع کارگاه آموزشی، شیوه ثبت نام و هزینه 


