پژوهشكدة رياضيات  -شعبه اصفهان

پژوهشگاه دانشهاي بنيادي

IPM-Isfahan seminar on

Representation Theory of Artin
Algebras
October 19-20, 2016
)(28 -29 Mehr, 1395

هزينة ثبت نام 1/200 /000 :ريال معادل يکصد و بیست هزار تومان
هزينة ثبت نام شامل :شركت در سخنرانیها ،ناهار در طول سمینار ،پذيرايي ،بستة اطالعاتي
مربوط به برگزاري سخنرانیها و چکیدة آنها.

توجه :دانشجويان تحصيالت تكميلي با ارائه كارت دانشجويي از  05درصد تخفيف
برخوردار خواهند بود.


نحوة پرداخت وجه ثبت نام

واريز به حساب سیباي  1201229552552بانك ملي شعبه نیاوران كد ( 1001قابل واريز در كلیه
شعب بانك ملي) بنام پژوهشگاه دانشهاي بنیادي بابت وجه ثبت نام شركت در كارگاه.
توجه :به هیچ عنوان هزينة ثبت نام بصورت نقدي دريافت نخواهد شد .پس از بررسي تقاضاها،
شركت كنندگان واجد شرايط از طريق ارسال پست الکترونیك از پذيرش خود مطلع شده و
مي بايست هزينة ثبت نام را به حساب اعالم شده واريز نمايند و تصوير اسکن شده آن را به پست
الکترونیك  registration@ipm.irبا عنوان  Registration Feeارسال نموده تا امکان
شركت در كارگاه فراهم گردد .ضمنا ارسال تصوير اسکن شده كارت دانشجويي براي دانشجويان
تحصیالت تکمیلي الزامي است.


محل اقامت

تعداد محدودي از اتاقهاي مهمانسراي دانشگاه اصفهان جهت اين كارگاه رزرو شده است.
متقاضیان مي بايست در فرم ثبت نام درخواست استفاده از مهمانسرا را تکمیل نمايند.
هزينه هر شب اقامت در اتاق های مهمانسرای دانشگاه اصفهان 2/305/555رياا
باشد (اتاق های مهمانسرا  3تخته مي باشند).
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هزينه اقامت در زمان تحويل اتاق ،نقداً توسط متقاضي به مهمانسرا پرداخت خواهد شد و نیاازي
به واريز در حساب بانکي فوق نیست.

ضمنا طبق هماهنگي به عمل آمده توسط پژوهشکده با هتل سفیر مهمانان پژوهشاکده ،شاركت
كننده در كارگاه ،از تخفیف ويژه برخوردارخواهند بود .در صورت تمايل به اقامت در هتل سفیر با
شماره تلفن  ( 001-02222220سركار خانم فاطمه خراساني ) تماس حاصل نمايید.
آدرس وب سايت هتل سفیر:
http://www.safirhotel.net/



آدرس و تلفن های ضروری

محل برگزاری سمينار :اصفهان ،دانشگاه اصفهان ،روبروي مهمانسراي دانشگاه ،پژوهشکده
رياضیات –شعبه اصفهان
تلفن)001( 00302013
همراه ( 03003002100 :آقاي محمدرضا رضايي)
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