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بسمه تعالی
اطالعیه شماره هفت
موضوع :ثبت نام در پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

با سالم و احترام،
بدینوسیله خدمت کلیه ی عالقه مندان به ثبت نام در همایش اعالم می داریم که از ساعت  13روز سه شنبه  11آبان ماه دسترسی به
بخش ثبت نام فعال شده و عزیزان می توانند با مراجعه به تارنمای همایش به آدرس  https://panel.ehconference.irاقدام به ثبت
نام نمایند .ثبت نام تا پایان روز سه شنبه  16آذر ماه  1400ادامه خواهد داشت.
نویسندگان محترمی که پیش از این در سامانه ی همایش ثبت نام اولیه نموده اند می توانند با استفاده از نام کاربری و رمز عبور قبلی،
ثبت نام خود را تکمیل نمایند .جهت سهولت شما عزیزان راهنمای ثبت نام در تارنمای مذکور قرار داده شده است.
هزینه ی ثبت نام به شرح جدول زیر می باشد:
جدول  -1هزینه ی ثبت نام در پنجمین همایش بین المللی و بیست و چهارمین همایش ملی بهداشت محیط

نوع ثبت نام

هزینه ی ثبت نام برای اعضای انجمن

هزینه ی ثبت نام
عادی (ریال)

علمی بهداشت محیط ایران (ریال)

دانشجویی

400000

200000

دانش آموخته

700000

350000

عضو هیات علمی

1200000

600000

*

* کسانی که در انجمن علمی بهداشت محیط ایران عضویت فعال دارند مشمول تخفیف  50درصدی ثبت نام در همایش می باشند.
اعضای فعال انجمن می بایست کد عضویت خود را به هنگام ثبت نام وارد نمایند .صحت این اطالعات در مراحل بعد مورد بررسی قرار
خواهد گرفت و در صورت مغایرت ،با ثبت نام کننده جهت اصالح آن تماس حاصل خواهد شد.
جهت عضویت در انجمن علمی بهداشت محیط ایران می توانید به تارنمای  iaeh.irمراجعه نمایید .در صورت نیاز به بررسی اعتبار
عضویت خود در انجمن مذکور ،با پست الکترونیکی  iaehiran@gmail.comمکاتبه نموده و یا با تلفن  02166915232تماس حاصل
فرمائید.
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هزینه ی ثبت نام می بایست به شماره ی حساب انجمن علمی بهداشت محیط ایران واریز گردد .عزیزان می توانند با مراجعه به بانک
(تکمیل کردن فیش واریز و ارسال تصویر آن) ،کارت به کارت (ارسال تصویر تراکنش انجام شده) ،و یا استفاده از دستگاه های خودپرداز
(ارسال تصویر قبض دستگاه) مبلغ مذکور را واریز و مدرک آن را از طریق سامانه ثبت نام ارسال نمایند.
شماره حساب انجمن علمی بهداشت محیط ایران (بانک ملی):
شماره کارت انجمن علمی بهداشت محیط ایران (بانک ملی):

0100364916003
6037991899884328

تصویر سند پرداخت مبلغ مذکور و اطالعات آن بخصوص شماره فیش (پرداخت حضوری) ،شماره پیگیری ،تاریخ واریز و مبلغ واریز شده
در زمان ثبت نام آنالین از عزیزان دریافت شده و متعاقبا جهت تایید نهایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت .در صورت نیاز به دریافت
اطالعات تکمیلی و یا مشاهده ی مشکل از دبیرخانه با ثبت نام کننده تماس حاصل خواهد شد.
ضروری است تا نویسنده ی اول و یا نویسنده ی مسئول مقاالتی که جهت ارائه به صورت پوستر مورد پذیرش قرار می گیرند ،در همایش
ثبت نام و هزینه ی ثبت نام را واریز نمایند .تنها کافی است که از میان نویسنده ی اول و نویسنده ی مسئول یک نفر هزینه ی ثبت نام
را پرداخت نماید.
شرکت در این همایش برای عموم آزاد بوده و نیازی به پرداخت هزینه ندارد ،اما گواهی شرکت در همایش و یا تاییدیه ی پذیرش و چاپ
مقاالت تنها برای کسانی صادر خواهد شد که هزینه ی ثبت نام خود را پرداخت کرده باشند.
عزیزانی که در داوری مقاالت مشارکت داشته اند (اعضای کمیته ی علمی همایش) و نویسندگانی که مقاالت آنان جهت ارائه به صورت
سخنرانی پذیرفته می گردد ،نیازی به پرداخت هزینه ی مذکور ندارند .هزینه ی ثبت نام برای مقاالتی که جهت سخنرانی انتخاب شده
اند ،صرفا برای نویسنده ی اول و نویسنده ی مسئول آن مقاله رایگان بوده و سایر نویسندگان جهت دریافت گواهی می بایست هزینه ی
مربوطه را پرداخت نمایند.
در صورتی که شرکت کنندگان تمایل داشته باشند ،می توانند ثبت نام و پرداخت هزینه را به بعد از اعالم نتایج داوری مقاالت موکول
نمایند .نتایج نهایی داوری مقاالت در اوایل آذر ماه اعالم خواهد شد.
در تمام گواهی های صادر شده اعم از مقاالت پوستر و سخنرانی ،نام تمام نویسندگان قید خواهد شد.
با سپاس و آرزوی صحت و سالمتی برای شما عزیزان
دبیرخانه ی همایش
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