
 

 انسانی علوم هایپژوهش و هنر مطالعات ملی کنفرانسدومین های شرکت در هزینه

 اررخد اورسکسئدرشرردبر در تر ارسگرگتصبرگیت .شررت در کر راتس بر در صررررحکوری ررحکررصرریتی ررحکرررررحکور  ررر

  رردبر کر خشرتحضیحاورسکسئدرشدبرسسد.ر امثبد

 عنوان موضوع
هزینه ثبت نام 

 )تومان(

ثبت نام 

 غیرحضوری

561,,,0 آگس   

,51,,,0 دکسینر س شگابرصرسع ارر یئدرعلم    

531,,,0  س شجح    

ثبت نام 

 حضوری

 ,,,00,0 آگس 

 ,,,00,0 دکسینر س شگابرصرسع ارر یئدرعلم  

 ,,,5010  س شجح  

هزینه 

 تکمیلی

0,,,10 ) یشرسگر ار قالد( سصکررصرس تشاکر تسرر تر قالدر  

ر1 درتعدس ر ح سردگانرردصکرگحس  رسکسئدر قالدر درگ انرس گلیس 
ر( کررحکور گاکشرعرحسنرصرچکیدبرس گلیس )

10,,,3  

رستت شرDNWسلملل رشت در کر راتس ب0ر حسسدرگحس  ر ین
ر)س گلیس (

,0,,,6  

 

 توضیحات:

 ردگانری حکرر راتس برسکسئدرخحس درشد: رخد ات ر در درشت د -5

  ستدر راتس ب0ر تابرسلکتتص یار جمحعدر قاالورصرپذ تس  ر یانرصعدب0ر ک افدر کر راتس بس کانری حکر -

 ( هتر تجستدرصر حلحگتسمرس ریت ) سکسررسکسئدرگحس  ری حکر کر راتس بر -

 ) سکسرر هتر تجستدرصر حلحگتسمرس ریت (سکسئدرگحس  رپذ تشر قالدر -

 ) سکسرر هتر تجستدرصر حلحگتسمرس ریت (ر اشت در کر اکگابر ا دسکسئدرگحس   -

 تخصص رشباک-س تشاکرخالردر قالدر کرص ژبر ا در شت درعلم  -

ر

 ی حکرر راتس برسکسئدرخحس درشد:ریت رردگانرخد ات ر در درشت د -0

 پسدسکسالر ستدر راتس ب) تابرسلکتتص یار جمحعدر قاالو(رسگرطت قر -

 ) سکسرر هتر تجستدرصر حلحگتسمرس ریت (ر درتعدس ر ح سردگانر قالدسکسئدرگحس  رپذ تشر قالدر -

 تخصص رشباک-س تشاکرخالردر قالدر کرص ژبر ا در شت درعلم  -

 

کسرس تخابر ما ید.رس نرس تخابرقطع ر یسرردرصرتارر"س حسعرثبدر ام"الگمرسسرردرتار ک رسگرر راتس ب تسررثبدر امر کرصبرسررا در -3

 سسد.قا لرص تس شرر امپیشرسگرستمامرفتردرثبد



 

 ارپت سخدر ز ردرثبدر امر درپژص شررگتسنرسکسئدرخحس درشرردرصر تسررسکسئدرآ هار یاگر درپت سخدرر0صرر5خد اورقیدرشرردبر کر ردر -4

  ز ردرتکمیل ر یسد.

س ر کر ررر -1 رحکت ر درعرحسن0ررررررررردصکرگحس  ر درگ انرس گلی سد0ر کر س ر کر قالدرس شتصطر در گاکشرچکیدبرس گلی س ر  قاالورفاک

 سسا  ر ح سردگانرصرچکیدبر قالدر درگ انرس گلیس رتتجمدر شح 0رس کانرردصکرگحس  رس گلیس ر تسرر  یتخا درصجح ر دسک .

ردصکرررررر -6 شت در کر اکگاب0ر سدر ت ارسگر حسک رتکمیل ر) تابر قاالو0ر سدرتارر تسررثبدر کخحس گحس  رتکمیل رصرریتب(رالگمرس

  کخحسسدرخح رکسرثبدر ما رد.ر" اررجا ب گز رد"پژص شگتسنر کرپرلر اک تررسگرطت قر

رب راتس  ارررا کبرسگر  یتخا درر سکسررشماکبرپیگیتررصر حلحگتسمر سترد.رسگرس رتصرسعتباکرگحس  ررر راتس ب اررتما  رگحس   -7

 قا لرسستعالمرسسد.

 در شرررا  ر ردکرر کرپرلر اک تررررررر راتس ب صر اتدر اکررپبرسگر تگزسکرررریدس ثترر رردگانررر امر تسررثبدرر راتس ب دسککرر -8

 شح رصر دپیگیترر تر تسحلدر ترکصررسا درقتسکرخحس درگتفد.سکسالر  

سردگانرآنر رررررر راتس ب تسررس رکدر تر قالدر تحس در کر جمحعدر قاالور -0 شح 0ریدسقلر ار اترسگر ح  شتر سرقالدر   رت در کر ا 

 ثبدر امر ما د.ر راتس ب

شاکرصرردصکگحس  رررررررر راتس ب ز ردرثبدر امر ار قالد0ر تسررسکسئدرخد اور -,5 سد0ر تسررس ت شدبرس شاکر ار قالدر کر ظترگتفتدر صرس ت

گت  .ر درعباکور  گترس نر ز ردر تسرر قاالور صمرصررررر امرسضرررافدر  ررتح انر در ز ردرثبدررررر,,,010 تسرر تر قالدر  گت0ر بلغررر

سکسالر مح برسسدر یاگرر درصسک زرس نرررر راتس بسرررتفار ار قالدر دررسحمر کر ظترگتفتدرخحس درشدرصر کررحکت ر در ح سردبرررر

  اشد. بلغر م 

ر.شح ر  ر رتشترر ل ر تا خا درصرسسال  ررسکشا ررصرفت رگرصگسکورسگرالگمر جحگ اررسخذرسگرپبر راتس بر قاالورخالردرر تاب -55

شاک0رر جحگ اررسخذر ح نرگ ا گیتر درتحجدر ا ردرر تابرس ت ررخحس درچاپر راتس بر تگزسکررسگرپبر ابر اریدسقلر قاالورخال

شاکرر.شدر شگتسنررسطالعر درس میلرصرسا درصبرطت قرسگر تابرس ت سیدررخحس درپژص  شگتس  ررس رتصرسگ.رک رد ک افر در ا لر درپژص 

رریتخا د  ر ار تابر ک افدرصرخت دسکرر تسرر تاب0رس تشاکررخبترسعالمرسگرپبرتحس رد  ر ستردرر راتس بر قاالورخالردرر تاب

 . ما ردریارلرتماس

 پت سخدر ما رد. دررحکورآ ال نر امرکسر ز ردرثبدرپالگک ندرسگرطت قر کگابرپت سخدرس نرتحس ر  ر امثبدر تسررعالقمردسن -50

 


