هزینههای شرکت در دومین همایش بینالمللی معماری ،فرهنگ و مدیریت شهری
شرکت در کنفرانس به دو صورت حضوری و غیرحضوری صورت میگیرد .خدمات ارائه شده به هر یک از گروههای ثبت نام
کننده در بخش توضیحات ارائه شده است.
موضوع
ثبت نام
حضوری
ثبت نام
غیرحضوری

هزینه
تکمیلی

عـنوان

هزینه (تومان)

آزاد

2850,,,

اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه

2650,,,

دانشجویی

2150,,,

آزاد

18,0,,,

اعضای هیئت علمی و مدرسین دانشگاه

1550,,,

دانشجویی

1350,,,

داوری و انتشار و برای هر مقاله (بیش از یک مقاله به همراه ارسال یک حلقه
لوح فشرده مجموعه مقاالت کنفرانس)

880,,,

صدور گواهینامه پذیرش مقاله برای نویسندگان دیگر (صدور دو برگ گواهی
فارسی و انگلیسی)

3,0,,,

گواهی بینالمللی شرکت در کارگاههای تخصصی 0موسسه  DNWاتریش
(انگلیسی)

650,,,

گواهی رسمی حضور در کارگاههای جانبی همایش توسط سازمان آموزش فنی
و حرفهای کشور

950,,,

کتاب خالصه مقاالت هایش به همراه هزینه ارسال پستی (فارسی)

350,,,

کتاب خالصه مقاالت هایش به همراه هزینه ارسال پستی (انگلیسی)

250,,,

کارگاههای تخصصی  2ساعته

6,0,,,

کارگاههای تخصصی  4ساعته

950,,,

کارگاههای تخصصی مکاتبهای و غیرحضوری

550,,,

توضیحات:
 -1خدماتی که به شرکتکنندگان حضوری کنفرانس ارائه خواهد شد:
 امکان حضور در روز نخست 0دریافت بسته کنفرانس 0کتاب الکترونیک مجموعه مقاالت و پذیرایی میان وعده ارائه گواهی حضور در کنفرانس (دارای مهر برجسته و هولوگرام امنیتی -به زبان فارسی) ارائه گواهی پذیرش مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی (دو برگ) (دارای مهر برجسته و هولوگرام امنیتی) ارائه گواهینامه شرکت در کارگاهها به دو زبان فارسی و انگلیسی (دارای مهر برجسته و هولوگرام امنیتی) -انتشار خالصه مقاله در ویژه نامه نشریه علمی-تخصصی شباک

 -2خدماتی که به شرکتکنندگان غیرحضوری کنفرانس ارائه خواهد شد:
 ارسال بسته کنفرانس(کتاب الکترونیک مجموعه مقاالت) از طریق پست ارائه گواهی پذیرش مقاله به دو زبان فارسی و انگلیسی (دو برگ) (دارای مهر برجسته و هولوگرام امنیتی) انتشار خالصه مقاله در ویژه نامه نشریه علمی-تخصصی شباک -3برای ثبت نام در وب سااایت کنفرانس الزم اساات تا یکی از "انواع ثبت نام" را انتخاب نمایید .این انتخاب قطعی نیساات و تا
پیش از اتمام فرصت ثبتنام قابل ویرایش خواهد بود.
 -4خدمات قید شااده در بند  1و  2با پرداخت هزینه ثبت نام به پژوهشااگران ارائه خواهد شااد و برای ارائه آنها نیاز به پرداخت
هزینه تکمیلی نیست.
 -5صدور گواهی به زبان انگلی سی در مقاالت فار سی م شروط به نگارش چکیده انگلی سی در مقاله ا ست 0در صورتی که عنوان0
اسامی نویسندگان و چکیده مقاله به زیان انگلیسی ترجمه نشود 0امکان صدور گواهی انگلیسی برای دبیرخانه وجود ندارد.
 -6برای ثبت درخوا ست هریک از موارد تکمیلی (کتاب مقاالت 0شرکت در کارگاه 0صدور گواهی تکمیلی و غیره) الزم ا ست تا
پژوهشگران در پنل کاربری از طریق "گزینههای جانبی" درخواست خود را ثبت نمایند.
 -8برای هر ثبت نام 0دو برگ گواهی پذیرش مقاله(یک برگه به زبان فارساای و یک برگ به زبان انگلیساای) که در آن اس اامی
تمامی نوی سندگان قید شده ا ست 0صادر خواهد شد .در صورت نیاز پژوه شگران به برگه دوم یا سوم گواهی پذیرش مقاله0
الزم است تا هزینه تکمیلی صدور گواهی را پرداخت نمایند.
 -8تمامی گواهیهای کنفرانس دارای شماره پیگیری و هولوگرام هستند .از اینرو اعتبار گواهیهای صادره از دبیرخانه کنفرانس
قابل استعالم است.
 -9مدارک کنفرانس برای ثبت نامکنندگان حداکثر دو هفته کاری پس از برگزاری کنفرانس به نشاااانی مندرر در پنل کاربری
ارسال میشود و کدپیگیری هر مرسوله بر روی سایت قرار خواهد گرفت.
 -1,برای اینکه هر مقاله بتواند در مجموعه مقاالت کنفرانس منت شر شود 0حداقل یک نفر از نوی سندگان آن مقاله میبای ست در
کنفرانس ثبت نام نماید.
 -11هزینه ثبت نام با مقاله 0برای ارائه خدمات کنفرانس و انت شار یک مقاله در نظر گرفته شده ا ست 0برای انت شار و صدورگواهی
برای هر مقاله دیگر 0مبلغ  880,,,تومان به هزینه ثبت نام اضاااافه می گردد .به عبارت دیگر این هزینه برای مقاالت دوم و
سوم در نظر گرفته خواهد شد و در صورتی که نویسندهای صرفا یک مقاله به کنفرانس ارسال نموده است نیازی به واریز این
مبلغ نمیباشد.
 -12طی تفاهم به عمل آمده میان دبیرخانه کنفرانس و اداره کل آموزش فنی حرفهای اسااتان تهران 0امکان صاادور گواهینامه
رسمی شرکت در کارگاههای جنبی توسط سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور وجود دارد.
 -13کتاب خالصه مقاالت کنفرانس پس از اخذ مجوزهای الزم از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و کتابخانه ملی منتشر می شود.
با توجه به زمانگیر بودن اخذ مجوزهای انت شار 0کتاب خال صه مقاالت حداقل یک ماه پس از برگزاری کنفرانس چاپ خواهد
شد .انت شار کتاب از طریق وب سایت و ایمیل به اطالع پژوه شگران خواهد ر سید .از اینرو پژوه شگرانی که مایل به دریافت
کتاب خال صه مقاالت کنفرانس ه ستند میتوانند پس از اعالم خبر انت شار کتاب 0برای خریداری و دریافت کتاب با دبیرخانه
تماس حاصل نمایند.
 -14عالقمندان برای ثبتنام میتوانند از طریق درگاه پرداخت امن زرینپال هزینه ثبتنام را به صورت آنالین پرداخت نمایند.

