هزینه ثبت نام شرکت در دومین همایش بین المللی ارگونومی ایران و دومین همایش دوساالنه ارگونومی ایران
الف :مقررات کلی:
 -1الزم است کلیه شرکت کنندگان محترم اعم از شرکت کنندگان بدون ارائه مقاله یا ارائه دهندگان مقاالت شفاهی و پوستر ابتدا
در سایت همایش به شکل رایگان ثبت نام نمایند.
 -2صدور کارت شرکت در همایش و پذیرش نهایی ارائه مقاالت و پوستر منوط به پرداخت هزینه های شرکت در هماایش خواهاد
بود.
 -3هزینه شرکت در همایش بابت حضور در جلسات سخنرانی ،هدیه شرکت در همایش و  CDراهنمای همایش و خالصه مقاالت و
پذیرایی بین وعده برای سه روز شرکت در همایش مبلغ  333هزار تومان می باشد .جدول افزایش مبلغ ثبت نام براساس تااری
پرداخت هزینه ثبت نام به شرح زیر می باشد:
بازه زمانی

هزینه ثبت نام

تا تاری 95/6/31

مبلغ پایه

از  95/7/1تا تاری 95/7/15

 15درصد افزایش نسبت به مبلغ پایه

از  95/7/16تا تاری 95/7/22

 23در صد افزایش نسبت به مبلغ پایه

 -2ثبت نام فقط از طریق سایت همایش مقدور بوده که تا ساعت  22روز  95/7/25برای ثبت نام در دساترس متقایایان شارکت
خواهد بود .ثبت نام بعد از این زمان و در محل برگزاری همایش صورت نخواهد پذیرفت.
 -5هزینه نهار و حضور در کارگاه ها با ثبت نام قبلی و پرداخت هزینه های مربوطه صورت خواهد گرفت
 -6الزم است شرکت کنندگان محترم پس از تعیین تکلیف قطعی گروه های ثبت نامی اقدام به پرداخات هزیناه نمایناد .پاس از
پرداخت هزینه ثبت نام امکان استرداد وجوه واریزی به حساب همایش در هیچ شرایطی وجود ندارد.
 -7جدول ارائه تخفیف های همایش برای ثبت نام گروه های خاص به شرح زیر است .الزم است مدارک تایید کننده واجاد شارایط
بودن متقایی به شکل فایل پیوست در سامانه ثبت نام ارسال گردد تا مبالغ پرداختی توسط مدیریت مورد تائیاد قارار گیارد
(هرفرد فقط از یک گروه تخفیف می تواند استفاده نماید).
 -8مدیریت اجرایی همایش تالش خواهد نمود تسهیالتی برای اسکان شرکت کنندگان از طریق کسب تخفیاف از امااکن اقاامتی
مناسب پیش بینی نماید .هزینه اسکان بر عهده شرکت کنندگان خواهد بود .در مورد شرکت کنندگان با ارائه مقاله یاا پوساتر
بخشی از هزینه اسکان توسط همایش تامین می گردد که اطالع رسانی در این مورد در زمان مقتضی صورت خواهد پذیرفت.
گروه مشمولین

میزان تخفیف

دانشجویان رشته های غیر از ارگونومی سایر دانشگاه ها

 63درصد

دانشجویان دانشگاه ع.پ .شیراز

 73درصد

دانشجویان رشته ارگونومی سایر دانشگاه ها

 73درصد

دانشجویان رشته ارگونومی دانشگاه ع.پ .شیراز

 83درصد

ارائه دهندگان مقاله (سخنرانی)

 73درصد

ارائه دهندگان مقاله (پوستر)

 63درصد

اعضای انجمن ارگونومی ایران با معرفی نامه انجمن یاا اعضاای هی ات
علمی گروه های ارگونومی با معرفی مدیر گروه

برای اطالع از سایر موارد تخفیف با دبیرخانه همایش تماس حاصل فرمایید.

 53درصد

ب :جدول هزینه ها برای گروه های تخفیف برای  3روز ثبت نام شرکت در همایش:
ثبت نام از  92/11/31تا

ثبت نام از  95/37/1تا

ثبت نام از 95/37/16

ساعت  22روز

ساعت  22روز

تا ساعت  22روز

95/36/31

95/37/15

95/37/22

دانشجویان رشته های غیر از ارگونومی سایر دانشگاه ها

 06درصد

 006666تومان

 000666تومان

 000666تومان

دانشجویان دانشگاه ع.پ .شیراز

 06درصد

 06666تومان

 060366تومان

 000666تومان

دانشجویان رشته ارگونومی

 06درصد

 06666تومان

 060366تومان

 000666تومان

دانشجویان رشته ارگونومی دانشگاه ع.پ .شیراز

 06درصد

 06666تومان

 00666تومان

 00666تومان

ارائه دهندگان مقاله (سخنرانی)

 06درصد

 06666تومان

 060366تومان

 000666تومان

ارائه دهندگان مقاله (پوستر)

 06درصد

 006666تومان

 000666تومان

 000666تومان

اعضای انجمن ارگونومی

 36درصد

 036666تومان

 000366تومان

 006666تومان

میزان
تخفیف

ج :هزینه نهار
 -1روزانه به مبلغ  25هزار تومان خواهد بود.
 -2پرداخت هزینه نهار صرفا برای ثبت نام کنندگان برای شرکت در همایش و از طریق سایت حداکثر تا ساعت  22روز 95/7/25
امکان پذیر بوده و فروش ژتون غذا بعد از این زمان و یا در محل همایش میسر نمی باشد.
 -3هزینه خرید ژتون غذا برای گروه های مشمول تخفیف ثبت نام شرکت در همایش (با  63درصد تخفیف)  13هزار تومان به ازای
هر وعده نهار می باشد.
د :هزینه کارگاه ها
به صفحه کارگاه های تخصصی و آموزش های مویوعی مراجعه کنید.

