
 کنندگان داخلینام شرکتفرم ثبت

 

 

 

 

 

 

 

 

:  نام پدر:                                                          :                                           نام خانوادگی  نام  

13تاریخ تولد :       /        /        کد ملی :    جنسيت :          زن                  مرد  

: پست الکترونيک رشته و مدرك تحصيلی :    

 پست سازمانی : نام سازمان :

 تلفن همراه : نمابر : تلفن ثابت :

 آدرس کامل محل کار :

 
 تاریخ تکميل و ارسال فرم هزینه ثبت نام زمان

1401/ آبان ماه /  10– 11  

(: آبان ماه 11و  10 هایدر تاریخ کنفرانسهزینه ثبت نام )حضور در   
 ریال 8.000.000ثبت نام آزاد )اشخاص، شرکتها و صنایع مرتبط: 

و معرفی نامه معتبر با ارائه کارت دانشجویی  درصد) 75با تخفيف  ثبت نام دانشجویی

 ریال 2.000.000: (از دانشگاه

/           /   1401    

  25 و تایيدیه انجمن درصد تخفيف ثبت نام برای اعضای حقيقی غير دانشجویی و حقوقی عضو انجمن با ارائه تصویر کارت عضویت معتبر 

 50 درصد تخفيف ثبت نام برای شخص ارائه دهنده مقاله در کنفرانس 

 10 (نفر 5کنندگان به صورت گروهی )بيش از درصد تخفيف ثبت نام برای کليه شرکت 

 توانند از یکی از موارد تخفيف ثبت نام بهره مند شوند.الزم به ذکر است شرکت کنندگان تنها می

 

 

    به شممماره حسمما نام   نه ثبت  به شممماره کارت مجازی   2268108498971هزی شممماره شممبا   5022297000099734یا 

060570022681000849897001  IR    باشد.بنام انجمن تونل ایران قابل پرداخت می 226بانک پاسارگاد شعبه کارگر شمالی کد 

  شماره ثابت سيد واریزی به  صویر ر شده ثبت نام و ت شماره همراه فکس  86023964فرم تکميل  آپ واتس 09123244125یا به 

 نمایيد.

 . با توجه به محدودیت زمانی. اولویت با تاریخ ثبت نام می باشد 

 .بر روی فيش واریزی نام سازمان و شماره تماس مستقيم خود را مرقوم و سپس ارسال نمایيد 

  می باشد. های کنفرانسبرنامهشامل دریافت پکيج. پذیرایی و گواهينامه حضور در آبان ماه(  11و  10کنفرانس )هزینه ثبت نام 

  .باشد.می پژوهشکده صنعت نفت ایرانمحل برگزاری کنفرانس. تهران 

 .عناوین کارگاه ها پس از تایيد انجمن تونل ایران. در سایت کنفرانس درج خواهد شد 

  منوط به تکميل و ارسال فرم ثبت نام و انجام واریز مالی آن می باشد.صدور گواهينامه 

 .جهت دریافت کارت ورود. ارائه کارت شناسایی یا معرفی نامه معتبر با مهر و امضای سازمان درخواست کننده الزامی می باشد 

 د.در صورت عدم حضور ثبت نام شونده هزینه عودت داده نمی شو ثبت نام بصورت قطعی است و 

 یا  09123244125های جهت پيگيری امور مربوط به ثبت نام و برنامه اجرایی کنفرانس با دبيرخانه اجرایی کنفرانس به شممماره

 تماس حاصل فرمائيد. 86023964

 

  


