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 ایران مین کنفرانس ملی مهندسی نساجینههاي آموزشی کارگاه
 

  بازاریابی و مهندسی فروش و اثربخشی آن در صنایع نساجی و پوشاك 
  کاوي در صنایع نساجی و پوشاك هاي دادهآموزش کاربرد تکنیک

  ي تولید هاها و منسوجات نبافته تکنیکی: کاربردها، مواد و روشتکستایلاگري
  ، چیدمان مارکر و سایزبندي Gerberافزار طراحی الگوآموزش نرم

  هاي تحقیقاتی مرتبط هاي کلیدي تولید منسوجات نظامی و زمینهفناوري
  هاي تاري ـ پودي رچهافزار طراحی پاآشنایی با اصول و مبانی طراحی نقش پارچه و آشنایی با نرم

  هاي هوشمندسازي در منسوجات مواد و روش
   Marvelousافزار طراحی لباس آموزش نزم

التحصیالن دانشگاه به صنعت نساجی و پوشاك (ویژه هاي الزم جهت ورود فارغها و آمادگیآشنایی با تکنیک
  ن) دانشجویا
   و لباس پارچه دیجیتال پرینترهاي در رنگ مدیریت
    سازي انرژي در کارخانجات نساجییابی و بهینهعارضه

 
 

 ناممراحل ثبت 
 

ذیر پثبت نام در کارگاه هاي آموزشی کنفرانس به صورت اینترنتی و پرداخت آنالین از طریق سایت کنفرانس امکان
 .شودباشد که در ادامه مراحل آن توضیح داده میمی

  
 یجاد کلمه کاربري و رمز عبورثبت نام درسایت کنفرانس و ا  -1
 ورود به سایت  کنفرانس  -2

نام نموده و اطالعات شخصی خود را کامل کرده (توجه: در صورتیکه فرد متقاضی قبالً در سایت کنفرانس ثبت
 است، نیاز به ثبت نام مجدد نیست)

 هاي آموزشی ورود به صفحه کارگاه  -3
 هاي مورد نظرانتخاب کارگاه  -4
 بتث انتخاب گزینه  -5
 ورود به درگاه اینترنتی و پرداخت آنالین و یادداشت کدرهگیري پرداخت -6

 
 تخفیفات ویژه:

 .تخفیف برخوردارند %30دانشجویان کلیه مقاطع تحصیلی با ارایه کپی کارت دانشجویی از  
 .مند خواهند شدتخفیف بهره %50اعضاي انجمن علوم و فناوري مهندسی نساجی ایران از  
 تخفیف برخوردارند. %50ندگان در کنفرانس از کلیه ثبت نام کن 
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تخفیف  %25ها معرفی گردند از نفر به باال) از صنایع و یا سازمان 3نام شوندگانی که به صورت گروهی ( ثبت  
 .د)ها ارسال شوبرخوردار خواهند شد (براي این منظور بایستی درخواست کتبی به دبیرخانه برگزاري کارگاه

 .ده فقط یکی از تخفیفات فوق را می تواند استفاده نمایدتوجه: هر شرکت کنن
تخفیف اضافی  %10کارگاه آموزشی (درصورتی که هم پوشانی نداشته باشد) از  2نام هر فرد در بیش از  ثبت 

 برخوردار خواهد شد.
 

  
 نکات مهم

 .باشدمی 25/1/1393ثبت نام در کارگاه آموزشی حداکثر تا تاریح  مهلت 
 .اندقطعی کرده  باشد، لذا اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام خود رانفر می 20ه هاي آموزشی کارگا ظرفیت 
هاي آموزشی پس از تائید واریز وجه توسط سایت و در صورت موجود بودن ظرفیت نام در کارگاه تأیید نهایی ثبت 

 .گرددخالی در کارگاه نهایی می
گردد وحداکثر ده روز قبل از تاریخ ا کل هزینه پرداختی عودت میهدرصورت به حد نصاب نرسیدن کارگاه 

 .گرددمی برگزاري کارگاه آموزشی به افراد اطالع رسانی
) امکان پذیر است و 13/1/93روز قبل از شروع کارگاه ( 2مکتوب از حضور در کارگاه آموزشی تنها تا  انصراف 

 باشد.یزي قابل عودت میدرصد وجه وار 50پس از این زمان در صورت انصراف 
 .راهنمایی و هماهنگی هاي الزم براي کارگاه هاي آموزشی می توانید با دبیرخانه تماس حاصل فرمایید جهت 

  
 

  هاي آموزشی:هاي الزم در خصوص کارگاهنحوه تماس جهت راهنمایی و هماهنگی
 02166498038دورنگار:    02164542626تلفن:  

 
 


