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 فرم ثبت نام سمینار تخصصی

 کنترل و زمینه های کاربرد آن در صنایع مختلف: عنوان سمینار

 دکتر کریم سلحشور: سخنران 

 دانشگاه صنعتی شریف: محل برگزاری    - 6/4/2931:  تاریخ 

     .متقاضی شرکت در سمینار هستم....................................................................خانم /اینجانب آقای

 :  ...........................................شماره عضویت  در سازمان، در صورت عضویت

 (ارسال تصویر کارت عضویت الزامی است: ..........................................   ) ، شماره عضویت  IEEEدر صورت عضویت در 

     IEEEاعضای      د          اعضای سازمان      آزا: نوع ثبت نام در سمینار 

 ریال 600,000 ثبت نام آزاد

 ریال400,000 ثبت نام برای اعضای سازمان

 ریال IEEE 400.000برای اعضای  ثبت نام

   : ..................................................واریز  فیششماره 

  http://membership.nssoee.org.       در صورت تمایل به عضویت در سازمان  به آدرس وب سایت عضویت مراجعه نمایید

 :شماره دانشجویی 

 

 :دانشگاه نام 

 :مقطع تحصیلی  : گرایش/ رشته تحصیلی 

 : آدرس ایمیل

 : همراه تلفن شماره 

  

 محل

 الصاق عکس

http://membership.nssoee.org/


  

 

 :توضیحات  

  از جانب سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشوور و نیوز   در پایان سمینار به شرکت کنندگان

IEEE Iran Section، گرددارائه می مدرک حضور در سمینار تخصصی. 

  2931ماه  تیر 1: مهلت ثبت نام در سمینار 

 با توجه به محدود بودن ظرفیت اولویت با متقاضیانی خواهد بود که زودتر ثبت نام نمایند. 

  ،سوازمان  فرم ثبت نام به طور کامل پر شده و به همراه اسکن فیش واریز به آدرس ایمیل جهت ثبت نام

، تایید ثبت نام کامل شده فرم دریافتپس از  دقت نمایید .ارسال گردد  info@nssoee.orgبه نشانی

 .ارسال خواهد شد

  جهت واریز هزینه ثبت نام : 

 بانک تجارت 155241012 :حساب سازمان علمی دانشجویی مهندسی برق کشورشماره 

 IR750180000000000200142527( : جهت واریز اینترنتی)شماره شبا 

 

 512-66260556: دبیرخانه سازمان  تلفکس 

  آدرس ایمیل پاسخگویی به سواالت                        :info@nssoee.org 

                                                     ehsan.barzanooni@yahoo.com 

گردد به طور کامل پاسخ و درخواست هایی که بصورت الکترونیکی ارسال می ، مشکالتبه کلیه سواالت
 .داده خواهد شد

  گرددماه، نصف هزینه استرداد می تیر 2در صورت انصراف از ثبت نام تا تاریخ . 

 و زمان دقیق محل برگزاری آدرس :  

 سالن کنفرانس جابر ابن حیان –گاه صنعتی شریف دانش –خیابان آزادی  –تهران 

 13.30الی   306. ساعت – 2931تیر ماه  6
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