
 ّای  ضزکت در اٍلیي ّوایص هلی خَاًدى ضزایط  حضَر ٍ ّشیٌِ

 ضزکت در ايلیه َمایص ملی خًاوذن بٍ دي صًرت سیز است:

 ّشیٌِ ارائِ هقالِ  -1

در صًرت پزداخت َشیىٍ مقاالت پذیزفتٍ ضذٌ، طبق جذيل الف، یک پکیج َمایص )بٍ اسای َز مقالٍ( ي گًاَی پذیزش مقالٍ بزای تمامی 

َشیىٍ حضًر طبق جذيل  ایه جذيل َشیىٍ پذیزش، صذير گًاَی مقالٍ ي یک پکیج َمایص است، دقت فزماییذ کٍ  ادر خًاَذ ضذ.وًیسىذگان ص

 ب پزداخت گزدد.

 ّشیٌِ پذیزش، صدٍر گَاّی پذیزش هقالِ ٍ یک پکیج ّوایص جدٍل الف(

 ّشیٌِ یک پکیج ٍ گَاّی بزای تواهی ًَیسٌدگاى ّشیٌِ هقاالت پذیزفتِ ضد

فُزست مقاالت  2ي  1َای  جذيل هقالِ ارائِ:

 پذیزفتٍ ضذٌ در َمایص

 تًمان 101111 َشیىٍ مقالٍ ايل

 تًمان 111111 َشیىٍ مقالٍ ديم

 تًمان 151111 َشیىٍ مقالٍ سًم

فُزست مقاالت  3جذيل  هقالِ پَستز:

 پذیزفتٍ ضذٌ در َمایص

 تًمان141111 َشیىٍ مقالٍ ايل

 تًمان 121111 َشیىٍ مقالٍ ديم

 تًمان 111111 َشیىٍ مقالٍ سًم

 

َشیىٍ مقالٍ ايل را طبق تعزفٍ مقالٍ ارائٍ محاسبٍ ي بٍ  "صًرت ارائٍ  با پذیزش بٍ "وًیسىذگان دارای چىذ مقالٍ، در صًرت داضته مقالٍ  تَضیح:

 مقاالت پًستز، ايلًیت بعذی بذَىذ. بزای َز وًیسىذٌ بیص اس سٍ مقالٍ پذیزفتٍ وخًاَذ ضذ.

 ّشیٌِ حضَر ًَیسٌدگاى دارای هقالِ -2

 (اعن اس ارائِ ٍ پَستزبزای ّز ًَیسٌدُ هقالِ ) ّوایصّشیٌِ حضَر در جدٍل ب( 

 تًمان 121111 با مقالٍ ثبت وام فزدی

 حضَر ًَیسٌدُ اٍل )ارائِ دٌّدُ هقالِ بِ صَرت ضفاّی( رایگاى است.

 

 بدٍى هقالِ ّوایصحضَر در  -3

 ضزکت کىىذ: َمایصتًاوىذ در  متقاضیان بذين مقالٍ با پزداخت َشیىٍ مطابق جذيل سیز می

 خَاٌّد کزد خدهاتی کِ دریافت هبلغ ثبت ًام جْت حضَر در ّوایص
پکیج َمایص + پذیزایی در ريسَای گًاَی ضزکت در َمایص+  تًمان 351111 بذين مقالٍ ثبت وام فزدی

 تًمان 331111 بذين مقالٍ ثبت وام گزيَی بزگشاری کىفزاوس

  

رداخت هزینه ها، مبلغ مورد نظر را به طبق دستور العمل و با توجه به جدول پمقاله یا پوستر، الزم است قبل از ارسال متن نهایی و اصالح شده 

واریز نموده و تصویر فیش  (11000به نام معاونت پژوهشی دانشگاه کردستان نزد بانک تجارت )شعبه  01100080112 شماره حساب

 کنفرانس ضروری است(. زمان حضور در پردختی را به آدرس ایمیل کنفرانس ارسال کنید )ارائه اصل فیش واریزی در


