بسمه تعالی

پژوهشگران  ،دانشجویان  ،اساتید و شرکت کنندگان محترم اولین همایش ملی هنر معماری و شهرسازی اسلامی
احتراما جهت تسریع در امور مربوط به پذیرش همایش و ارائه خدمات بهتر برای شما عزیزان لازم است فرم ذیل را تکمیل و مبلغ کل محاسبه
شده را بصورت یکجا به شماره حساب  1310309001110با شناسه پرداخت  2322222202بنام همایش ملی هنر معماری و شهرسازی
اسلامی نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز واریز ودر اسرع وقت اسکن فیش پرداختی را به همراه فرم تکمیل شده (با
فرمت ) pdfاز طریق ایمیل مالی همایش  aau96mali@gmail.comارسال نمایند.
نام
هزینه شرکت
کارگاه ها:

نام خانودگی
در □کارگاه آموزشی اول

به ازای هر کارگاه مبلغ □کارگاه آموزشی ششم
یکصد هزار تومان

شماره تماس همراه

شماره تماس ثابت

شهر محل اقامت

آموزشی □کارگاه
چهارم

آدرس ایمیل

آموزشی □کارگاه آموزشی پنجم

□کارگاه آموزشی دوم □کارگاه
سوم
□عدم ثبت نام در تعداد کارگاه های ثبت هزینه کل کارگاه های ثبت نامی:
نام شده:

کارگاه آموزشی

(اسامی کارگاه ها در

سایت درج شده است)

□

بدون ارائه مقاله

هزینه شرکت
در همایش

□با ارائه مقاله

□بدددون ارائدده م الدده و □بدون ارائه م اله و بدا
بدون درخواست گواهی درخواسددددت گددددواهی
و بددددون درخواسدددت حضدددور و درخواسدددت
مجموعه م الات و برای
مجموعه م الات:
دانشجو:
بدون پرداخت هزینه
صد هزار تومان معدادل
یک میلیون ریال
 1/000/000ریال

□ارائه م اله اول
دانشجو
 2/000/000ریال

□ ارائه م اله اول
هیئت علمی
2/000/000ریال

□ارائه م اله دوم
دانشجو
 1/000/000ریال

□ ارائه م اله دوم
هیئت علمی
1/000/000ریال

□ارائه م اله سوم
دانشجو
000/000ریال

□ ارائه م اله سوم
هیئت علمی
000/000ریال

□ارائه م اله چهارم
دانشجو
000/000ریال

□ ارائه م اله چهارم
هیئت علمی
000/000ریال

□بدون ارائه م اله و بدا
درخواسددددت گددددواهی
حضدددور و درخواسدددت
مجموعه م الات و برای
هیات علمی:
صد و پنجاه هزار تومان
معددادل یددک میلیددون و
پانصد هزار ریال
 1/000/000ریال

مدارک قابل ارائه
□ ارائه م اله اول آزاد
نویسندگان
برای
2/000/000ریال
م الات ،ارائه گواهی
های م الات مربوطه +
□ ارائه م اله دوم آزاد
مجموعه پکیج و دی
1/000/000ریال
وی دی کل م الات
خواهد بود.
□ ارائه م اله سوم
آزاد
000/000ریال
□ ارائه م اله چهارم
آزاد
000/000ریال

جمع کل هزینه های مقالات:
هزینه رزرو غذا
چهارشنبه 60/02/00

□ ناهار
 200/000ریال

تعداد رزرو ناهار برای
همراهان در صورت
وجود:

□بدون ارائه م اله و بدا
درخواسددددت گددددواهی
حضدددور و درخواسدددت
مجموعه م الات و برای
شرکت کنندگاه آزاد:
صد و شصت هزار تومان
معددادل یددک میلیددون و
ششصد هزار ریال
 1/000/000ریال

جمع کل هزینه های
ناهار:

تبصره :تعداد کل م اله
های قابل ارائه توسط نفر
اول حداکثر  4م اله می
باشد.

جمع کل هزینه های ثبت نامی به ریال و تومان:
لطفا اسکن فیش مبلغ کل هزینه های واریز ی به همراه تکمیل شده این فرم (با فرمت  )pdfبه پستهای الکترونیکی aau96mali@gmail.com
و نیز  aau@iaut.ac.irارسال شود.
*** یادآوری نحوه علامت گذاری موارد انتخاب شده  :بعد از نشان دار کردن مربع مورد انتخابی از منوی  Insertبخش  Symbolگزینه
مربع سیاه رنگ یا  )■( BLACK SQUAREرا انتخاب نمائید.

آخرین مهلت تکمیل و ارسال فرم مالی  01فروردین سال  3092می باشد.
نکته مهم :لازم به ذکر است در این کنفرانس در پرداخت هزینه ،هر دانشجویی که بیش از یک سال از زمان فراغت از تحصیلش نگذشته است نیز
دانشجو حساب میشود و هزینه های مربوط به دانشجو را پرداخت خواهد نمود.

