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 بسمه تعالی 
 

 

 های تجدیدپذیرکمیته تخصصی انرژیمحترم عضو های شرکت

 هفتمین کنفرانس ملی و تسهیالت ویژه اعضا برای حضور در  موضوع : 

 های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده ایران المللی انرژیاولین کنفرانس بین
 

 

 با سالم و احترام؛
های تجدیدپذیر و تولیدپراکنده المللی انرژیهفتمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین رساندباستحضار می

در دانشکده مهندسی مکانیک و  خردادماه60الی  60های خارجی در تاریخ ایران با حضور پژوهشگران و شرکت
 گردد.انرژی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می

های علمی اندیشمندان و سخنرانی های علمی برگزیده، ارائه جدیدترین یافتهاین کنفرانس عالوه بر ارائه مقاله
ی برتر، هاالمللی، تشکیل میزگردهای تخصصی با حضور مسئولین و متخصصان، مسابقه ایدهپژوهشگران بین
 در دستور کار خود دارد.  های آموزشی رابرگزاری کارگاه

                    از رود، هاای عضاو باه شامار مای     های شرکتاز آنجاییکه این کنفرانس فرصت مغتنمی برای معرفی توانمندی
محادودیت  گردد با توجه به های تجدیدپذیر سندیکا دعوت میهای محترم عضو کمیته تخصصی انرژیشرکت

زمانی تا تاریخ برگزاری نمایشگاه و محدودیت فضای در نظر گرفته شده، در صورت تمایل به مشارکت در ایان  
باه   فرمایند یا بارای کساا اعالعاات بیشاتر     رویداد تخصصی فرم ذیل را تکمیل و به دبیرخانه سندیکا ارسال

شارکت  مراجعاه و یاا باا ساتاد برگازاری نمایشاگاه،         ir9102www.icredg.سایت نمایشگاه به آدرس 
( تماس 08020598000و یا مهندس ابوفاضلی به شماره همراه  90806900مرزگستران فناوری به شماره تلفن 

ساندیکا   اعضاای  هزار تومان است و  000جانبی کنفرانس   هزینه هرمترمربع غرفه در نمایشگاه حاصل فرمائید.
 .( درصد تخفیف ویژه برخوردار خواهند بود 60از 

خواهشمند است دستورفرمایید برای تسریع در اعالم آمادگی حضور در نمایشگاه جاانبی کنفارانس فارم زیار را     
 ارسال فرمایند. 22844829تکمیل و به دبیرخانه سندیکا به شماره فکس 

 

 

 سپهر برزی مهر

 دبیر سندیکا 
 

 

 

 

 های تجدیدپذیر سندیکا؛ جناب آقای مهندس تبیانیان؛ جهت استحضاردبیر محترم کمیته انرژیرونوشت: 
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 باشد.      هزینه خدمات قابل ارائه در قالب حمایت از کنفرانس به شرح جدول ذیل می
 

 مالحظات :

 برخوردار خواهند بود. مورد توافق تخفیف  %02از به عنوان حامیان کنفرانس اعضای معرفی شده از سوی سندیکای صنعت برق  -1
 تخفیف برخوردار خواهند بود. %02نفر( ثبت نام نمایند از  5هایی که کارشناسان خود را بصورت گروهی )بیش از شرکت -2
 تخفیف در ثبت نام برخوردار خواهند بود. %02از  IEEEاعضای  -3
 جدول فوق مشمول تخفیفات ذکر شده نخواهند گردید.  02تا  8های ردیف -4
 حداکثر تخفیف در نظر گرفته شده برای هر شرکت فقط یکی از موارد ذکر شده خواهد بود. -5

 

 

 

 

 ........................مترمربع00متراژ غرفه درخواستی: )حداقل         ............................................................نام شرکت: 

 .............های آموزشیتعداد کارشناسان شرکت کننده در کارگاه .................................. تعداد کارشناسان شرکت کننده در کنفرانس

 .............................................. سایر خدمات درخواستی )ذکر مورد(................ های آموزشیتعداد کارشناسان شرکت کننده در کارگاه
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 هزینه واحد ریال شرح خدمت ردیف
 002220222 در کنفرانس مقاله  1ثبت نام هرنفر با ارائه  1

 002220222 ثبت نام هرنفر  بدون مقاله در کنفرانس 2

 005220222 آموزشیهای ثبت نام هرنفر  ساعت در کارگاه 3

 002220222 نفر( 1متر مربع حداکثر  6روز)هر  3درخواست هر مترمربع غرفه نمایشگاهی و پذیرایی ناهار و میان وعده طی  4

 5202220222 کنفرانس، کتابچه راهنما، مجموعه مقاالت، پوسترها، وبگاه و سایر فضاهای تبلیغاتی  CDدرج لوگو شرکت در  5

 0202220222 صفحه تمام رنگی معرفی شرکت در کتابچه راهنمای کنفرانساختصاص یک  6

 0202220222 ها و نمایشگاه کنفرانس اجازه نصب  هر عدد استند  معرفی شرکت در محوطه های ورودی سالن 7

 5202220222 های تولیدی شرکت ساعتی با هدف معرفی فناوری 2درخواست برگزاری کارگاه آموزشی  8

 502220222 روز 3های شهید عباسپور)محل برگزاری کنفرانس( هر نفر برای اسکان ویژه مهمانان در واحدهای آپارتمان 9

 0202220222 روز 3شهید عباسپور)محل برگزاری کنفرانس( هر نفر برای  VIPهای اسکان ویژه مهمانان در سوئیت 11


