هزینه های بیستمین کنگره شیمی ایران
 26 -28تیرماه  97دانشگاه فردوسی مشهد

هزینههای کنفرانس شامل موارد زیر میباشد:
الف .حق ثبت نام انجمن شیمی ایران
ب .هزینه شرکت در کنفرانس
ج .هزینه اسکان

الف :حق ثبت نام انجمن شیمی ایران
شرکت کنندگان

مبلغ به ریال

دانشجوی عضو انجمن شیمی

250000

اعضای هیئت علمی عضو انجمن

500000

سایر افراد

750000

شماره حساب جهت پرداخت حق ثبت نام انجمن شیمی ایران
کلیه شرکت کنندگان الزم است حق ثبت نام را طبق جدول فوق به نام انجمن شیمی ایران و یا درگاه اینترنتی به نشانی
 http://ics.ir/Services/detail/2020واریز شده و تصویر فیش واریز شده یا (تصویر صفحه پرداخت آنالین) را از طریق منوی
مدیریت هزینهها در وبسایت بیستمین کنگره شیمی ایران به نشانی  ICC20.um.ac.irبارگذاری نمایند .در صورت لزوم جهت
دریافت تاییدیه پرداخت از انجمن شیمی ایران با شمارههای  02188808066و  02188908259تماس حاصل نمایید .بدیهی است
پس از تایید پرداخت در وبسایت کنگره می توانید نسبت به ارسال چکیده مقاالت خود اقدام نمایید.
اعضای محترم انجمن شیمی ایران تنها در صورت ارائه گواهی معتبر (مبنی بر فعال بودن عضویت خود در انجمن شیمی ایران،
امکان استفاده از تخفیف اولیه ثبت نام میباشند) .برای دریافت این گواهی میتوانید با انجمن شیمی ایران تماس حاصل
نموده و از طریق پست الکترونیک گواهی عضویت خود را دریافت نمایید.
توجه :در فیش بانکی قید عبارت مربوط به هزینه ثبت نام بیستمین کنگره شیمی ایران الزامی است.

ارائه اصل کارت دانشجویی یا گواهی اشتغال به تحصیل برای دانشجویان و کارت عضویت انجمن شیمی برای اعضای انجمن
در روز پذیرش کنگره الزامی است .همراه داشتن اصل رسید بانکی و کارت شناسایی در روز پذیرش کنگره الزامی میباشد.
الزم به توضیح است که تنها مقاالتی داوری خواهد شد که شخص ارائه دهنده مقاله ،مبلغ حق ثبت نام انجمن شیمی را پرداخت
نموده باشد .همراهان شخص ارائه دهنده مقاله ،الزم نیست این هزینه را پرداخت نمایند.
از هر شرکت کننده به ازای پرداخت حق ثبت نام حداکثر دو مقاله پذیرفته میشود.

این هزینه مستقیماً به حساب انجمن شیمی واریز می گردد و حتی افرادی که کارت عضویت در انجمن شیمی را دارند
ملزم به پرداخت این هزینه جهت ارائه مقاله در این کنگره می باشند .این هزینه در صورت پذیرش یا عدم پذیریش
مقاله غیرقابل استرداد می باشد.

ب :هزینه شرکت در کنگره
شرکت کنندگان

مبلغ به ریال

دانشجویان

2500000

اعضای هیئت علمی

3500000

شرکتها ،صنایع و شرکتکننده آزاد (بدون ارائه مقاله)

3500000

همراه (صرفاً جهت استفاده از صبحانه ،نهار و شام)

1500000

شرکت کنندگان محترم میتوانند به منظور تسهیل در پرداخت هزینهها (شرکت در کنگره) صرفاً از طریق سامانه
پرداخت آنالین در وب سایت کنگره ،هزینه شرکت در کنگره را واریز نمایند.
هزینههای ذکر شده شامل بسته اهدایی کنگره ،صبحانه ،ناهار ،شام و پذیرایی روزانه در ایام برگزاری کنگره میباشد.
به همراهان بسته اهدایی کنگره تعلق نمیگیرد.

ج :اسکان
جهت اسکان دانشجویان محترم از خوابگاههای واقع در پردیس دانشگاه فردوسی مشهد استفاده خواهد شد.
سوئیتها به صورت یک خوابه ،دوخوابه ،و سه خوابه هستند .ظرفیت هر سوئیت در خوابگاههای پردیس بین  ۴تا  8نفر متغیر است.
تجهیزات موجود در اتاق و سوئیت شامل تخت ،تشک ،ملحفه ،یخچال و هواساز میباشد.

 هزینه اسکان هر نفر در هر شب مبلغ دویست هزار ریال میباشد. هزینه اسکان برای شرکتکنندگان به همراه خانواده در یک سوئیت در هر شب به صورت ذیل است:•

سوئیتهای یک خواب مبلغ یک میلیون ریال میباشد.

•

سوئیتهای دو خواب مبلغ یک میلیون و دویست هزار ریال میباشد.

•

سوئیتهای سه خواب مبلغ یک میلیون و چهارصد هزار ریال میباشد.

مبلغ اسکان طی فیش جداگانه صرفاً از طریق سامانه پرداخت آنالین در وب سایت کنگره واریز گردد.
جهت اسکان اساتید محترم با هتلهای نزدیک دانشگاه فردوسی مشهد مانند هتل پردیسان ،هتل ثامن و هتل پارس مذاکره و در
اطالعیههای بعدی اطالعات تماس با آنها و هزینهها اعالم خواهد شد.

