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IPM-Isfahan Workshop on  

Partial Differential Equations and 

  Eigenvalue Problems 
 

July 11 - 12, 2016  
 (21 -22 Tir, 1395) 

 

 

 

 هشتاد هزار تومانمعادل  ريال 000 /000 :هزينة ثبت نام

بستة اطالعاتي ، پذيرايي، كارگاهار در طول ناهشركت در سخنرانيها،  :هزينة ثبت نام شامل

 .مربوط به برگزاري سخنرانيها و چكيدة آنها

درصد تخفيف  05دانشجويان تحصيالت تكميلي با ارائه كارت دانشجويي از : توجه

 .برخوردار خواهند بود

 

 وجه ثبت نام نحوة پرداخت  

قابل واريز در كليه ) 1001كد بانك ملي شعبه نياوران  1201229552552واريز به حساب سيباي 

 .بنام پژوهشگاه دانشهاي بنيادي بابت وجه ثبت نام شركت در كارگاه( شعب بانك ملي

پس از بررسي تقاضاها، . به هيچ عنوان هزينة ثبت نام بصورت نقدي دريافت نخواهد شد :توجه

    شده و  مطلع از پذيرش خودطريق ارسال پست الكترونيك  شركت كنندگان واجد شرايط از

و تصوير اسكن شده آن را به پست  نمايندمي بايست هزينة ثبت نام را به حساب اعالم شده واريز 

تا امكان  نمودهارسال  Registration Feeبا عنوان  registration@ipm.irالكترونيك 

 ضمنا ارسال تصوير اسكن شده كارت دانشجويي براي دانشجويان. شركت در كارگاه فراهم گردد

 .تحصيالت تكميلي الزامي است
 

 محل اقامت 

. جهت اين كارگاه رزرو شده است دانشگاه اصفهانمهمانسراي تعداد محدودي از اتاقهاي 

 . يندمي بايست در فرم ثبت نام درخواست استفاده از مهمانسرا را تكميل نمامتقاضيان 

 مي باشد   ريال555/059 فهانی دانشگاه اصمهمانسرا های اتاقشب اقامت در  هرهزينه 

 .(دنتخته مي باش 3اتاق های مهمانسرا )
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هزينه اقامت در زمان تحويل اتاق، نقداً توسط متقاضي به مهمانسرا پرداخت خواهد شد و نياازي  

 . به واريز در حساب بانكي فوق نيست

 

 

شاركت   ،طبق هماهنگي به عمل آمده توسط پژوهشكده با هتل سفير مهمانان پژوهشاكده ضمنا 

در صورت تمايل به اقامت در هتل سفير با . برخوردارخواهند بودويژه از تخفيف  ،ننده در كارگاهك

 . تماس حاصل نماييد( سركار خانم فاطمه خراساني )  001-02222220  شماره تلفن

 : آدرس وب سايت هتل سفير
http://www.safirhotel.net/ 

 
 

 آدرس و تلفن های ضروری 

دانشگاه، پژوهشكده  يمهمانسرا يروبرو اصفهان، دانشگاه اصفهان،: كارگاهمحل برگزاری 

 اصفهانشعبه –رياضيات 

 (001) 00302013تلفن

 (آقاي محمدرضا رضايي)   03003002100: همراه

 

http://www.safirhotel.net/

