هزینه های ثبت نام در دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
 -1هزینه های ثبت نام برای افراد مختلف با توجه به شیوه ثبت نام آنها
افراد شرکت کننده

هزینه ثبت نام حضوری ( تومان )

0120222
0220222
0120222

اساتید و اعضای هیئت علمی
دانشجویان
ثبت نام آزاد

* شامل ،گواهی حضور در کنفرانس ،گواهی پذیریش مقاله (به تعداد تمامی نویسندگان مقاله) ،لوح فشرده حاوی  Full Textمقاالت ،گواهی
شرکت در کلیه کارگاههایی که در روز کنفرانس برگزار میشوند ،کیف و بسته ویژه کنفرانس ،پذیرایی درطول زمان برگزاری کنفرانس و ناهار
می باشد.
نکات قابل توجه
 به ازای پذیرش هرمقاله ،تنها یک نفر می تواند با پرداخت هزینه های مذکور در کنفرانس ثبتنام نماید .لذا درصورت تمایل سایر
نویسندگان ،هزینه حضور به ازای هرنفر  07درصد هزینه حضور نفر اول می باشد که درصورت پرداخت از کلیه امکانات شرکت
حضوری در همایش بهرهمند می گردد.
 هزینه پذیرش بیش از یک مقاله به ازای مقاله دوم 07درصد هزینه مقاله اول و مقاله سوم  07درصد مقاله اول می باشد.
 ثبت نام کنندگان در صورت قطعی بودن جهت حضور در کنفرانس مبالغ خود را پرداخت نمایند .با توجه به واریز مبالغ به حساب
دانشگاه عودت وجه پس از انصراف مقدور نمی باشد.

 -2ثبت نام در تاریخ های زمانی مشخص
شرایط و هزینه ثبتنام دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی
نوع ثبت نام

هزینه ثبت نام

تا  02دی ماه 5931

 02درصد مبالغ جدول هزینه های شرکت در کنفرانس

از  02دی ماه  5931به بعد

 522درصد مبالغ جدول هزینه های شرکت

 -3هزینه ثبت نام در کارگاه ها
نام کارگاه

هزینه ثبت نام برای دانشجویان

هزینه ثبت نام آزاد

 -4تخفیفات





ثبت نام گروهی بین  5تا  01نفر مشمول  01درصد تخفیف بر اساس جدول هزینه ها خواهد بود.
ثبت نام گروهی بیشتر از  01نفر مشمول  55درصد تخفیف بر اساس جدول هزینه ها خواهد بود.
ثبت نام کنندگان در دوره قبلی این کنفرانس از  05درصد تخفیف برخوردار می باشند.
هر فرد یا سازمان تنها میتواند از یک مورد از تخفیفات بهره مند گردد.
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