وزارتع وم ،قات و ناوری

به نام خدا

دا هع وم شاورزی و نا ع یساری

فراخوان برگزاري چهارمين كنگره قارچشناسي ايران
)اطلاعيه شماره (٢

متخصصان ،دانشجويان و علاقمندان رشتههاي قارچشناسي و علوم وابسته همانطور كه استحضار داريد چهارمين كنگره قارچشناسي

ايران توسط انجمن قارچشناسي ايران و دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري در تاريخ  ٤تا  ٦شهريور  ٩٨در شهر ساري

برگزار خواهد شد .ضمن دعوت از تمامي علاقمندان از سراسر كشور دومين فراخوان در خصوص شرايط و نحوه ثبت نام ،تدوين و

ارسال مقالات به شرح زير اعلام مي گردد.

نحوه ثبت نام:

ثبت نام در كنگره و ارسال مقاله صرفاً از طريق وبگاه كنگره به نشاني  imc4.sanru.ac.irانجام مي شود .راهنماي ثبت نام در سايت

كنگره در دسترس مي باشد .سوالات شركت كنندگان از طريق ايميل دبيرخانه نيزپاسخ داده خواهد شد.

شرايط و هزينه ثبت نام:

دانشجوي عضو

-

-

دانشجوي غير عضو

عضو غير دانشجويي

سايرين

انجمن قارچشناسي ايران

انجمن قارچشناسي ايران

انجمن قارچ شناسي ايران

 ١٥٠٠٠٠٠ريال

 ٢٠٠٠٠٠٠ريال

 ٣٠٠٠٠٠٠ريال

 ٣٧٥٠٠٠٠٠ريال

 ٢٠٠٠٠٠٠ريال

 ٢٥٠٠٠٠٠ريال

 ٣٥٠٠٠٠٠ريال

 ٤٢٥٠٠٠٠٠ريال

ثبت نام به هنگام تا تاريخ ٩٨/٤/١٠
ثبت نام با تاخير از تاريخ ٩٨/٤/١١

هزينه ثبت نام شامل بسته كنگره )خلاصه مقالات ،كارت شناسايي ،برنامه و هديه كنگره( و پذيرايي بين جلسات تنها براي
فرد ثبت نام كننده است.

منظور از عضو انجمن ،فردي است كه فرم عضويت انجمن را تكميل و حق عضويت ساليانه خود را حداقل تا پايان سال ١٣٩٧
به يكي از حساب هاي انجمن قارچشناسي ايران واريز كرده باشد.

افراد عضو انجمن كه حق عضويت سال هاي قبل را پرداخت نكرده اند ،مي توانند پس از اقدام به پرداخت حق عضويت و
ارسال مدارك مربوطه به دفتر انجمن ،از مزاياي ثبت نام به صورت عضو بهره مند شوند .حق عضويت ساليانه براي دانشجويان

 ٢٥٠٠٠٠ريال و براي ساير افراد  ٥٠٠٠٠٠ريال مي باشد .حق عضويت حتما بايد به شماره حساب انجمن )بانك تجارت شماره

حساب  (٣٤٢٠٦٩٣٧١واريز شده باشد.

لازم است دانشجويان محترم تصوير كارت دانشجويي معتبر خود را هنگام ثبت نام ارسال نمايند.

لازم است شركت كنندگان محترم تصوير فيش پرداخت هزينه را از طريق وبگاه كنگره ارسال نمايند .تصاوير ديجيتال تهيه

شده از كارت دانشجويي ،عضويت انجمن قارچ شناسي و فيش پرداخت با استفاده از اسكنر ،تلفن همراه يا دوربين كه وضوح
مناسبي داشته باشند ،قابل قبول است .پرداخت هزينه فقط از طريق فيش بانكي صورت مي پذيرد.

-

فهرست اعضا و سال هاي پرداخت حق عضويت آنان در صفحه فهرست اعضاي انجمن در وبگاه انجمن قارچشناسي ايران به

-

شماره حساب براي واريز هزينه ثبت نام و ساير هزينه هاي كنگره :بانك تجارت شعبه بلوار خزر ساري كد شعبه ،٩٦٨٠

-

گواهي شركت در كنگره فقط به نام پرداخت كننده وجه ثبت نام به شرط حضور در كنگره و با رويت كارت دانشجويي و كارت

-

نشاني  www.msir.irقابل مشاهده است .متقاضيان عضويت جديد نيز مي توانند به وبگاه انجمن مراجعه و تقاضاي عضويت
نمايند.

شماره حساب  ٩٦٨٠٨٣٢٨٧به نام دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري

لطفا اصل فيش هاي بانكي را در زمان پذيرش كنگره جهت ارائه به دبيرخانه به همراه داشته باشيد.
شناسايي معتبر صادر و تحويل داده خواهد شد.

ثبت نام و شركت در كنگره بدون ارائه مقاله نيز امكان پذير است.

در صورت ثبت نام و شركت در كنگره با ارائه مقاله براي شركت كنندگاني گواهي شركت در كنگره صادر مي شود كه ضمن
حضور در كنگره مقاله خود را در وقت مقرر ارائه دهند.

نحوه نگارش و ارسال مقالات:
-

مقالات به صورت خلاصه شامل چكيده فارسي و انگليسي تدوين و منتشر مي شوند.

دستورالعمل نگارش مقاله و فايل نمونه چكيده مقاله در وبگاه كنگره در دسترس مي باشند.

راهنماي تهيه پوستر همراه با فايل نمونه متعاقباً در وبگاه كنگره بارگذاري خواهند شد.

نحوه و زمان ارسال مقالات:

علاقمندان ميتوانند تا تاريخ  ١٣٩٨/٢/٣١مقالات خود را از طريق وبگاه كنگره ،به دبيرخانه كنگره ارسال نمايند.

غذا ،اسكان و تور تفريحي:
-

اطلاعات مربوط به هزينه و نحوه ثبت نام براي غذا ،اسكان ،تور تفريحي و كارگاه آموزشي با جزئيات كامل در اطلاعيههاي
بعدي از طريق وبگاه كنگره اعلام خواهد شد .براي اسكان شركت كنندگان خوابگاه هاي دانشجويي و مهمانسراهاي دانشگاه

در نظر گرفته شده است .براي شركت كنندگاني كه به همراه خانواده در ساري حضور مي يابند و يا افرادي كه نمي خواهند

در خوابگاههاي دانشجويي و مهمانسراي دانشگاه اسكان داده شوند ،هماهنگي هاي لازم جهت استفاده از هتل هاي سطح

شهر )با تخفيف مناسب( به عمل خواهد آمد .ليست خوابگاهها ،مهمانسرا و هتلها و هزينه هاي مربوطه متعاقبا اعلام خواهد
شد.

كارگاه آموزشي و نمايشگاه:
-

از افراد متقاضي برگزار كننده كارگاه آموزشي درخواست مي شود عنوان كارگاه )با جزئيات آن( و رزومه خود را تا تاريخ

-

از توليدكنندگان قارچ خوراكي ،صنعتي و دارويي ،تمامي شركتهاي مرتبط با توليد قارچ و تجهيزات وابسته ،شركتهاي

 ٩٨/٣/٥از طريق ايميل يا سامانه همايش به دبيرخانه ارسال نمايند تا بعد از بررسي و تصويب عنوان كارگاه در فراخوان
بعدي و سامانه همايش اعلام شود.

آزمايشگاهي و بيوتكنولوژيكي جهت برپايي غرفه در نمايشگاهي كه در حاشيه كنگره برگزار مي شود دعوت به عمل مي

آيد .علاقمندان مي توانند آمادگي خود را جهت شركت در نمايشگاه به دبيرخانه كنگره اعلام نمايند .شرايط و جزئيات مربوط
به شركت در نمايشگاه در فراخوان بعدي اعلام مي شود.

حمايت مالي از كنگره:

از سازمانها ،موسسات ،شركتها و افراد مايل به حمايت مالي از كنگره تقاضا مي شود آمادگي خود جهت حمايت از كنگره را به دبيرخانه

كنگره اعلام نمايند.

دبيرخانه كنگره :ساري – كيلومتر  ٩جاده دريا – دانشكده علوم زراعي – صندوق پستي  ٥٧٨كدپستي،٤٨١٨١٦٨٩٨٤ :

تلفن01133687567 :

ايميل دبيرخانه imc4@sanru.ac.ir :

دبيرخانه چهارمين كنگره قارچشناسي ايران

