
 

 

 اداسٌ کل مىبثع اوسبوی ي امًس سفبَی داوطگبٌ تُشان

 شزایط سفز به مزکش همایش های علمی )فزح اباد ساری(

 امکاوات:

  کًلش  -سشيیس َبی فشوگی ي ایشاوی -مجلمبن تختطً -تخت دي وفش1ٌ ضبمل: 1سًئیت یک خًاثٍ تیپ

 ایىچ 42تلًیضیًن  -اسپلیت ي ضًفبط

َضیىٍ وفش سا داسد.  6)امکبن افضایص تب  ریال 000/250/2  :وفز 4تا  در هز دوره سه روسهاقامت قیمت 

 (َضاس سیبل می ثبضذ. 052 ديسٌوفش اضبفٍ دس َش 

 :کًلش  -سشيیس َبی فشوگی ي ایشاوی -مجلمبن تختطً -تخت دي وفشٌ 1 استًدیً )سًئیت ثذين خًاة( ضبمل

 ایىچ 42تلًیضیًن  -اسپلیت ي ضًفبط

َضیىٍ وفش سا داسد.  6)امکبن افضایص تب  ریال 000/250/2  :  :وفز 4تا  دوره سه روسههز در اقامت قیمت 

 (َضاس سیبل می ثبضذ. 052 ديسٌوفش اضبفٍ دس َش 

 وفز می باشد. 6توجه فزمائید ظزفیت هز واحد اقامتی حداکثز 

 تذکزات مهم: 

  وُبس ي ضبم -صجحبوٍدس صًست تمبیل ثٍ استفبدٌ اص َضیىٍ َبی اعالم ضذٌ فقط َضیىٍ اسکبن سا ضبمل می ضًد ي ،

  ضًد.میُمبوبن ثٍ صًست جذاگبوٍ پشداخت تًسط ثبیذ  َضیىٍ َبی مشثًط ثٍ آن

  می ثبضذ می ثبضذ. اسکبن میُمبوبنَضیىٍ َبی اعالم ضذٌ فقط ثشای 

 ي مشکض َمبیطُبی علمی َیچگًوٍ مسئًلیتی دس خصًظ پزیشش ایه  جبص وجًدٌاستفبدٌ اص معشفی وبمٍ دیگشان م

َضاس  055میلیًن ي  1صاد سبیش داوطگبٌ َب )َش ضت زیشش َضیىٍ َبی مشثًطٍ ثب تعشفٍ آافشاد وذاسد ي دس صًست پ

 (محبسجٍ ي دسیبفت می گشدد. سیبل

  ثٍ ضشح ریل می  ي ياسیض يجٍ اعالم اوصشاف ومبیىذبوبوی کٍ پس اص ثجت وبم يجٍ ياسیض ضذٌ ثشای میُمضشایط عًدت

 :ثبضذ

 دسصذ مجلغ ياسیض ضذٌ 05سبعت قجل اص تبسیخ يسيد:  20اعالم اوصشاف تب  -

 دسصذ مجلغ ياسیض ضذٌ 60سبعت قجل اص تبسیخ يسيد:  24اعالم اوصشاف تب  -

 می ثبضذ. دس  11تخلیٍ ياحذ دس پبیبن ديسٌ اقبمت سبعت ي  16مشکض سبعت مبن تحًیل سًئیت دس ثذي يسيد ثٍ ص

 صًست تبخیش دس تحًیل سًئیت یک سيص َضیىٍ  اقبمت دس یبفت خًاَذ ضذ.

  ٍضىبسبیی داوطگبٌ فشد متقبضی کبست معشفی وبمٍ ي سسیذ َضیىٍ پشداخت ضذٌ ي  ثشای پزیشش ي تحًیل سًئیت اسائ

 .ي ضىبسىبمٍ َمشاَبن الضامی می ثبضذ

  وفش دس َش ياحذ تًسط مشکض َمبیطُبی علمی پشداخت  6سيصٌ دس صمبن اقبمت ثشای حذاکثش  3َضیىٍ ثیمٍ حًادث

 می گشدد.
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