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 فرم ثبت نام در کنفرانس 
 .... ..................................................................................................................................... .........................................: .................)انگلیسی/فارسی( کننده شرکت مؤسسه/شرکت نام 

 ............................... ........................................................................................................................................................................................................: ...................مرکزی دفتر نشانی

 ............................................ ........: ...............فاکس.... ...........................................................: تلفن.... ........................................................: .............................................فعالیت زمینه

   ..........................: ........همراه تلفن............... ........... .................: هماهنگی مسئول نام ............ ......................: .............همراه تلفن............... ...............................: .....عامل مدير نام  

 .. ................................................: ...رقمی 12  اقتصادی کد....... .........: ................................ ملی شناسه......... ...........: ....... ثبت شماره........ .....................: .......... پستی کد

 ...................................... ................... ...................................................................................... : سايت وب............... ............................. ...............: ........................... الكترونیك پست 

 

 مهر و امضا

 

 

 فرم اطالعات  
 ) اعالم اسامی شرکت کننده جهت صدورکارت شناسایی( :  کارت شناسایی

درج کلیه اطالعات به  ).پاسپورت جهت صدور کارت شناسائی برای میهمانان خارجی به برگزارکننده الزامی استاسكن ارسال 

 ( .صورت التین در فرم ذيل الزامی می باشد
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 شرایط و مقررات عمومی کنفرانس
 فرمایید خواهشمند است به موارد زیر توجه  

متقاضیان و حامیان مالی کنفرانس توجه داشته باشند، تعهدات فقط در چهارچوب شرایط حمایت مالی اعالم شده از سوی دبیرخانه انجام می  *

 پذیرد و در صورت تقاضا به تعهدات بیشتر پس از صدور فاکتور و تسویه آن انجام خواهد پذیرفت. 

می باشد، لذا در صورت همراه داشتن مهمان حتما می بایست نسبت به ثبت نام ایشان و صدور کارت حضور در سالن کنفرانس مستلزم ثبت نام  *

ورودی اقدام گردد.)کارت ورود به کنفرانس صبح روز برگزاری داخل سالن توزیع می گردد( از ورود اشخاص بدون داشتن کارت ورودی در  

 محیط کنفرانس توسط حراست جلوگیری به عمل خواهد آمد. 

لف توزیع و ارائه هر گونه بروشور و تبلیغات در محوطه و سالن کنفرانس منوط به انجام هماهنگی با دبیرخانه کنفرانس می باشد و در صورت تخ *

 و مشاهده اینگونه موارد از فعالیت افراد توسط حراست جلوگیری به عمل خواهد آمد. 

غاز کنفرانس نسبت به تکمیل فرم و دریافت کارت خبرنگاری اقدام نمایند و در صورت  کلیه خبرنگاران و رسانه های محترم می بایست پیش از آ*

    فعالیت بدون کارت از حضور در محل کنفرانس منع خواهند گردید.

 و حضور در سمینار می باشد. فرم *صدور گواهی نامه رسمی، منوط به تکمیل 

 ریال  30/ 000/000)به ازای هر نفر شرکتهای داخلی(  نامهیو صدور گواه ییرای دو روز کنفرانس، ناهار و پذ در ثبت نام شامل حضور*هزینه 

 ریال  360/ 000/000 :ویژه شرکت کنندگان ریالیشامل سازه بنر و کانتر مترمربع(  12واقع در البی مرکز همایش )حداقل  *غرفه

 یورو  400)به ازای هر نفر شرکتهای خارجی(   نامهیو صدور گواه ییرای پذدو روز کنفرانس، ناهار و   در  ثبت نام شامل حضور*

 یورو  3000 :مترمربع( ویژه شرکت کنندگان خارجی  12*غرفه واقع در البی مرکز همایش )حداقل 

 ریال000/000/000/3*اسپانسری طرح الماس 

 ریال 000/2/ 000/ 000*اسپانسری طرح طال 

 در صد تخفیف در نظر گرفته شده است.  10نفر(  3درصد و به صورت گروهی )بیش از   15*جهت دانشجویان و اساتید 

را نقداً همراه با نسخه مهر و امضاء شده   درصد وجه  100  اسناد مالیمیبایست    کاری  هفته  یک  مدت  به  نام  ثبت  فرم  تکمیل  از  پس  محترم  *متقاضیان

 پذیرد.  نمی را و حضور در کنفرانس   ثبت نام  قبال   در  مسئولیتی هیچ برگزارکننده  اینصورت غیر  تحویل دهند در  برگزارکننده به فرم ثبت نام را

  و   شد  نخواهد  پذیرفته از حضور در کنفرانس  و حمایت مالی    انصراف  درخواست  هیچوجه  به  افتتاح،  زمان   تا  روز   30  از  کمتر   زمانی   فاصله  *در

 می شود ن مسترد  وجهی هیچگونه

 

از    .……………………………………………………شرکت………………………………………با سمت     ……………………………………………………اینجانب   پس 

مقررات مطالعه و  اطالعات  المللی  کنفرانس  کامل  ایران  بین  معدنی  صنایع  و  معدن  آوری  درخواست   ،  IMT2023  فن  فرم   تکمیل  به  نسبت 

 هد می نمایم.      مذکور اقدام نموده و رعایت کامل مفاد آن را تع کنفرانسمشارکت در  
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