
 

  
 

کاربردی تعالی سازمانی-کنفرانس علمی  
excellence.imi.ir 

oeconf@imi.ir 

8931بهمن ماه  6  

رونق تولید ها برای با محوریت مهندسی تعالی در سازمان  

 دبیرخانه
22640888:نمابر 0334داخلی  22640888تماس شماره :تلفن  6پالک نهم خیابان والفجر، شهرک ایرانشناسی، خیابان جنوبی، بهایی شیخ تهران، :صنعتی مدیریت سازمان تعالی مرکز   

28438388نمابر:   28438382 :تلفن  034واحد شمالی، سوم طبقه طباطبایی، عالمه ساختمان ،(سابق آبان)شمالی عضدی دکتر خیابان نبش زند، کربمخان خیابان تهران، :ایران صنایع مهندسی انجمن  

 فرم ثبت نام 

  .دگردصورت كامالً دقیق و خوانا تكمیل به  لطفاً

 17تا  8ساعت  -سازمان مدیریت صنعتیهای مرکز همایش – ماهبهمن  6

 نام خانوادگی :  -2                                                      نام : -1

نام پدر : -4                                 شماره شناسنامه: -3  

 کد ملی :  -5

 رشته تحصيلی: -7                       آخرین مدرك تحصيلی: -6

 تلفن تماس مستقيم :                                                           همراه : -8

 نشانی پست الکترونيکی: -9

 شرکت:                                                                                سمت: -11

 نشانی محل کار : -11

 نام و نام خانوادگی مقام دستگاه اجرایی/شرکت:                                        

 امضاء:                                            

 

 میباشد.عادی نندگان کتبرای شرک هزار تومان 083 مبلغ گان مقاله وبرای نویسند هزار تومان083مبلغهزینه ثبت نام  :نکات مهم ثبت نام

ی رزیابان جایزه ملی تعالو ا کنفرانسهای علمی و تخصصی مشارکت کننده در اعضای حقیقی انجمن، نایبرای دانشجو نام ثبت هزینه

 می باشد.  تومان هزار392 مبلغسازمانی، 

 (است ماه دی 31 تا نام ثبت فرصت)

  .ثبت نام قطعی صرفا پس از تکمیل فرم ثبت نام و واریز شهریه خواهد بود 

  های جنبی سایر برنامهارائه مقاالت، های کليدی، پنل های کاربردی، تجارب داخلی و بين المللی، سخنرانیبهره مندی از هزینه حضور شامل

 . می باشد حضور نامهپذیرایی ميان وعده و صدور گواهيناهار، همراه با بسته آموزشی، کنفرانس 

 ها و تکمیل مشخصات شرکت جهت صدور گواهی سازمانها و ی و افراد معرفی شده از سوی شرکتکنندگان حقیقتکمیل مشخصات کامل شرکت

 حضور و صورتحساب الزامی است. 

  253203333339392833320202ره شبا بانک سپه شعبه پارک ملت شما 9392833320202حساب واریز شهریه شرکت کنندگان به شمارهIR ،

 (.کاربردی تعالی سازمانی-کنفرانس علمی)با درج مربوط به  88530922نمابر   به رسید آن به همراه نامه ثبت نام از طرف شرکت و ارسال


