
  نامثبت فرم

 خوردگیملی  کنگرهبیستمین جهت شرکت در 
 غیرحضوری  های آموزشی کارگاه 1400اسفندماه  2و  1  کنگره  1400اسفندماه  5تا  3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 های تخصصی و ... نشست های آموزشی،های تخصصی و کلیدی، کارگاهمشتمل بر عناوین و زمان ارائه مقاالت، سخنرانیبندی برنامه زمان

 در تارنمای انجمن و کنگره درج شده است.

 هر کارگاه جداگانه اقدام و اعالم شود ثبت نام در
 

 

 

 

 
 

 تعیین  1400بهمن  28 مورخ شنبهپنج روز پایان نام تا مهلت ثبتها ریزی در جهت بهینه برگزار کردن کنگره و کارگاهبا توجه به لزوم برنامه

 نام خود را انجام دهید.شد، لطفا تا تاریخ مزبور ثبت

  320550017885005467969001شمـــاره شبـــــا   178 – 850 – 5467969 – 1نام را لطفا به شمـــاره حســـاب هزینه ثبت IR 

 ، بانک اقتصاد نوین به نام انجمن خوردگی ایران واریز نموده و رسید واریزی را به شماره نمابر6274  1219  4002  6776کارت و 

 ارسال نمایید. 88347749-021

  پور ارسال گردد.سرکار خانم مهندس هاشمی  0912   324   4125فرم ثبت نام، فیش واریزی و تصویر کارت دانشجویی به شماره همراه 

  باشد.ها میدر کارگاه و حضور نامها در صورت ثبتدر کارگاه در کنگره و همچنین حضور الکترونیکی نام شامل گواهینامههزینه ثبت 

 باشد.نام، انجام واریز مالی و شرکت در کنگره میصدور گواهینامه حضور در کنگره منوط به تکمیل، ارسال فرم ثبت 

  بخش عمده ای از کنگره و کل کارگاه صادر خواهد شد.  کنندگانپذیر نبوده و گواهی تنها برای شرکتامکانانصراف از شرکت در کنگره 

  تغییراتی احتمالی در خصوص زمان و مکان اجرای کنگره را در زمان مقتضی به اطالع خواهد رساند.دبیرخانه کنگره هرگونه 

                        نام :                                           نام خانوادگی :                                                               

 زن  مرد              :تاریخ تولد 

   : پست الکترونیکی  رشته و مدرك تحصیلی :

 سازمانی :سمت   سازمان : دانشگاه / نام

 تلفن همراه : نمابر : تلفن ثابت :

 آدرس کامل محل کار :

 

 در  شرکتعمومی ویژه نام ثبت

 های تخصصی و میزگردهاشامل: ارائه مقاالت و سخنرانی
نامهزینه ثبت  تخفیف ویژه  

 

 تخفیف  %50

 هزار تومان 75معادل 

 به همراه

 درصد تخفیف ویژه 50

 دانشجویان

گواهینامه معتبر انجمن با 

 خوردگی ایران

 تومان 150.000 کننده آزادشرکت

 تومان 75.000 کننده دانشجوشرکت

 و پوستر )آفالین( مقاالت آنالین )شفاهی( 

 ـ از هر مقاله یک نفر دهنده مقالههیارا
 رایگان

 نام هزینه ثبت (هر کارگاه) های آموزشینام ویژه کارگاهثبت

تومان 000100.  آزادکننده شرکت  

تومان 00050.  دانشجوکننده شرکت  

 

مرکزی بیستمین کنگره ملی خوردگی: انجمن خوردگی ایران دبیرخانه  

 3، واحد 2، طبقه 11تهران، خیابان انقالب، میدان فردوسی، خیابان موسوی )فرصت(، کوچه بهبهان، پالك 

 021ـ  88347749دورنگار:   021ـ  88  34  42  87ـ  8تلفن: 

 congress@ica.ir :کنگره(پست الکترونیک ایمیل )                                               congress.ica.irسایت )تارنمای الکترونیکی کنگره(: 

 

 0921  253  73 62و  0919  177  55 79تلفن برای موارد ضروری: 


