
 

 تماس حاصل فرمایید. کنگرهبرای کسب اطالعات بیشتر با ستاد برگزاری 

 021-88979256 :نمابر                        021-88982460-61تلفن:

 info@ipeccongress.comپست الکترونیکی:        www.ipeccongress.com وب سایت:

 روی اریانکنگره راهبردی و نمااگشیه نفت و نی   ششمین
    1399   آرذ    20    الی    18

   

  

*Family Name 

        

 

 

 ..............…………………………………………………………..…………………نام خانوادگی :  *  ..............…………………………………………………………………………: نام *

 

 

 ………………………....…….……………….…تلفن همراه:  *..…………………………………………………… رشته تحصیلی:* ……………........……………………...…: مقطع*

 ….……….………………………………………………………………… کد پستی:*……………………………………………………………………………………… پست الکترونیک:*

 ..……………………………………………….…………………………….………………....………………………………………………………آدرس پستی جهت ارسال گواهینامه:*

 ………………………………………………………………..………سمت سازمانی ………………………………………………………………………………… :نام سازمان/ شرکت*

 ………..………………….…………………………… شناسه ملی/شماره ثبت:*.........……………………………………… نمابر: ………………………………………………تلفن:*

 …………………………………….…..………………………………………کد ملی: * …………………………………………………………………………………………کد اقتصادی: *

     ...………………..…..…………….….…………… ی پرداخت:شماره شناسه…………………………………………………………………………………………  :نام مسئول ثبت

 ..…………………………………..……..…..……………… تاریخ سند پرداخت:…………………………………………………………………………………… ه :مبلغ پرداخت شد

 نحوه آگاهی از برگزاری کنگره و نمایشگاه:*

   شهری تبلیغات             نشریات               پیامک            الکترونیک پست              بروشور              پوستر               کنگره سایت وب

   .…………………………………………………………………………………… مهر و امضا:*

 نکات قابل توجه:
 باشد.ه( و رسید پرداخت وجه ثبت نام میبرای فرد به صورت جداگان) مدارک الزم جهت ثبت نام، فرم تکمیل شده ثبت نام 

 باشد.دار و حضور در کنگره میهای ستارهتکمیل بند منوط به امه رسمینصدور گواهی 

  شود.امه و هزینه ارسال آن مینگواهی ،کنگره روز دو هایشرکت در نشستهزینه خالص ثبت نام، شامل 

  گردد.اضافه میمبلغ این به  مالیات برارزش افزودهدرصد  9 باشد.ریال می 000،009،4 ثبت نام معادلخالص هزینه 

  شود.داده میتخفیف  % 10نفر  5بیش از گروهی در صورت ثبت نام 

 درصد 50شامل هیات علمی و برای اعضای باشگاه نفت و نیرو با ارائه کارت عضویت معتبر  ارتبا ارائه کاعضای هیات علمی  هزینه ثبت نام برای 

 شود.میتخفیف 

 درصد مالیات  9 .ریال می باشد 000،074،1معادل درصد تخفیف 70با احتساب ان با ارائه کارت معتبر دانشجویی یبرای دانشجو نامهزینه خالص ثبت

 گردد.به این مبلغ اضافه می ارزش افزوده بر

 باشدمی کنگرهاز شروع  پیشهای پرداخت الزم به ذکر است تخفیفات ذکر شده شامل. 

 نزد  ایرانیان نیروی ونفت  ورزان اندیشه سسهوم نام به  372-8100-11016914-1اب ـثبت نام را به شماره حس ایــهخواهشمند است هزینه

انه ــطریق نمابر به دبیرخام این فرم ازــمان به انضــایرانیی و نیرونفت ورزان سسه اندیشهبه صورت چک در وجه موواریز یا  اسارگادـبانک پ

 (650570037281011016914101IR شماره شبا) ال فرمایید.ــارس کنگره

  و پس از آن هیچ گونه وجهی به شرکت کننده مسترد نخواهد شد.باشد میهفته قبل از برگزاری بدون کسر هزینه  سهتا  حضور در کنگرهانصراف از 

                         *Name 
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