تعرفه های ثبت نام در کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه – تهران
تعرفه مقاالت
نوع خدمات

شرح خدمات

مبلغ (تومان)

خدمات یک مقاله دانشجویان

190/000

خدمات دو مقاله دانشجویان

330/000

خدمات سه مقاله دانشجویان

475/000

خدمات چهار مقاله دانشجویان
خدمات پنج مقاله دانشجویان
خدمات مقاله پنجم به بعد دانشجویان
خدمات یک مقاله هیئت علمی و آزاد
خدمات دو مقاله هیئت علمی و آزاد
خدمات سه مقاله هیئت علمی و آزاد

نمایه مقاله در کنفرانس
 +دریافت گواهی
پذیرش به تعداد
نویسندگان  +سی دی
مجموعه مقاالت کنگره

618/000
760/000
110/000
210/000
368/000
525/000

خدمات چهار مقاله هیئت علمی و آزاد

680/000

خدمات پنج مقاله هیئت علمی و آزاد

840/000

خدمات مقاله پنجم به بعد هیئت علمی و آزاد

130/000

تعرفه ثبت نام جهت حضور در محل برگزاری کنگره
نوع خدمات

شرح خدمات

خدمات حضور در محل برگزاری کنگره ویژه

دریافت گواهی حضور

مقاله دهندگان

در کنگره  +دریافت پک

خدمات حضور در محل برگزاری کنگره ویژه
شرکت کنندگان آزاد

مبلغ (تومان)
220/000

کنگره  +پذیرایی +
حضور در پنل های
تخصصی

280/000

تعرفه ثبت نام جهت شرکت در کنگره به صورت وبینار
شرح خدمات

نوع خدمات
شرکت در کنگره به صورت وبینار ویژه مقاله
دهندگان

دریافت گواهی حضور

شرکت در کنگره به صورت وبینار ویژه شرکت

در کنگره

کنندگان آزاد

مبلغ (تومان)
120/000

150/000

نویسنده رابط :اگر مقاله ای بیش ازیک نویسنده داشته باشد؛ دبیرخانه کنگره یکی از آنها را به انتخاب خود
نویسندگان به عنوان"نویسنده رابط"می پذیرد.و سایر نگارندگان مقاله به عنوان"سایر نویسندگان"پذیرش
میشوند.
تمامی تماس های دبیرخانه کنگره با نویسنده رابط خواهد بود.
هیچ تفاوتی بین گواهینامه های نویسنده رابط و سایرنویسندگان وجود ندارد.
بدیهی است مقاالتی که دارای یک نویسنده باشد؛همان فرد،نویسنده رابط بوده و سایرنویسندگان وجود نخواهد
داشت.

توجه :اگر مقاله ای بیش از یک نویسنده داشته باشد؛ نویسنده رابط می تواند در صورت تمایل برای هرکدام از
سایر نویسندگان تقاضای گواهی نامه پذیرش مقاله و لوح فشرده مجموعه مقاالت پذیرفته شده را بنماید؛ که در
این صورت موارد درخواستی به آدرس پستی نویسنده رابط ارسال خواهد شد.
توجه :پژوهشگرانی که عالقه مند به حضور در کنگره هستید می بایست عالوه بر خدمات غیر حضوری
خدمات حضوری نیز پرداخت می نماید.

امتیاز ویژه کنگره برای پژوهشگران عالقه مند:
با تمهیدات در نظر گرفته شده ،اگر نویسنده ای بیش از یک مقاله ی پذیرفته شده در کنگره داشته باشد؛
(حداکثر تا  5مقاله) می تواند از تخفیف  % 25برای ثبت نام مقاله دوم تا پنجم استفاده نماید.
توجه :مالک تشخیص تعداد مقاالت ،کد ملی و مشخصات ثابت نویسنده رابط می باشد.بدین صورت که
امکان تغییر سایر نویسندگان امکان پذیر می باشد.
باتشکر
دبیرخانه کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه – تهران

