
 :قبل از واریز هزینه ها به نکات زیر توجه نمایید

افرادی که مقاله ای در این همایش نداشته و داوطلب حضور در همایش و و بهره مندی از برنامه ها و مزایای 

آن می باشند،می بایست به صورت ثبت نام بدون مقاله در همایش ثبت نام نمایند. برای این شرکت 

شرکت درهمایش صادر می گردد. همچنین ملزومات همایش )کیف، خودکار، سی کنندگان گواهی حضور و 

جهت .دی همایش، تندیس ( نیز به ایشان ارائه خواهد شد وپذیرایی بین جلسات و ناهار نیز انجام می گیرد

صدور گواهینامه و چاپ مقاله در مجموعه مقاالت و مراکز علمی بایستی حداقل یکی از نویسندگان مقاله 

واریز هزینه ثبت نام بایستی پس از پذیرش مقاله از سوی داوران انجام گیرد و قبل از .نام راانجام دهند ثبت

امکان عودت هزینه ثبت نام پس از واریز هزینه وجود .پذیرش مقاله نیازی به واریز هزینه هانمی باشد

قاالت انتخاب نموده سپس در هزینه های خدمات زیر را در پنل کاربران خود و در بخش هزینه های مندارد

 .به پرداخت هزینه ها اقدام گردد پرداخت آنالین نسبت
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 : موارد ذیل است هزینه پرداخت شده شرکت کنندگان در همایش به صورت غیرحضوری شامل

 پست سفارشی -گواهینامه مقاله پذیرفته شده و شرکت درهمایش -داوری چکیده مقاالت واصل مقاالت رسیده به همایش

 دریافت کتاب الکترونیک سی دی تمام متن و-روز بعد از همایش 12بسته های فوق الذکربه آدرس پستی شرکت کنندگان 

 مقاالت پذیرش شده پس از ثبت نام در وب سایت های معتبر علمی کشور مانند ثبتPDF -کامل مجموعه مقاالت به صورت

 پرس گواهینامه -سیویلیکا مرجع دانش و کنسرسیوم محتوی ،ملی، ارسال مقاالت برگزیده همایش در ژورنال های پشتیبان

 هزینه تبلیغات -یته علمی همایشهزینه اقامت و ایاب ذهاب کم -هزینه عوامل اجرایی -های اهدایی به همراه ولوگرام ومهر 

 هزینه تبلیغات بر روی وب سایت های اطالع رسانی همایش ها -وارسال پوسترهمایش به مراکز آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها

 روز پس از تاریخ برگزاری همایش به12پژوشگران غیر حضوری حداکثر)سی دی کامل مجموعه مقاالت و گواهی نامه (مدارک 

 این عزیزان که درسامانه کاربری قسمت مشخصات ثبت کرده اند از طریق پست سفارشی ارسال می گرددپستی  آدرس

 این همایش به صورت رسمی بوده و تنها از مقاالت سخنرانی به صورت حضوری ثبت نام می نماید و سایر مقاالت پوستری و یا

ر حضوری و یا غی مایند، گواهینامه تمامی افراد چه شرکت کنندگانچاپ در مجموعه مقاالت می بایستی به صورت غیر حضوری ثبت نام ن

 .حضوری شامل گواهی حضور، پذیرش وارایه مقاله می باشد و در آن کلمه غیر حضوری درج نمی گردد
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