قابل توجه متقاضیان شرکت در
(IBRO 2019) دهمین کنگره بین المللی انجمن جهانی پژوهش های مغز
 کره جنوبی،دیگو

 اعضای محترم انجمن علوم،با توجه به توافق حاصل شده بین انجمن علوم اعصاب ایران و دبیرخانه کنگره
( در محلearly bird registration fee) اعصاب ایران می توانند حق ثبت نام خود را به نرخ زودهنگام
.( پرداخت نمایندon-site payment)برگزاری
 عالقمندان،از آنجاییکه در این کنگره امکان ارسال چکیده مقاالت پیش از پرداخت حق ثبت وجود ندارد
( را انتخاب نموده و در قسمتwire transfer) بایستی در هنگام ثبت نام گزینه انتقال بانکی
 یک تاریخ در آینده (مثال هفته آینده میالدی) را وارد نموده و سپس شماره ثبت نامRemittance date
 و خانمinfo.ibro2019@gmail.com ) و نام خود را به همراه متن زیر به آدرسregistration no.(
 ساعت برای شما48  الی24 ) ارسال نمایند تا امکان فرستادن چکیده مقاله ظرفYun Habin( یون هابین
.فراهم گردد
:متن زیر باید به همراه تقاضای امکان سابمیت خالصه مقاله ارسال گردد
1) Registration
: LOC agreed to allow early-bird registration by on-site payment.
However, for at least final approval, each participant must present "payment
completed; airline ticket" by the end of June via email.
This is to prevent no-show of post presentation.
2) Hotel Reservation (via IBRO 2019 website)
: LOC will try their best to solve problems if you face any difficulties; but
according to the policy of the hotels, credit card details must be provided to be
able to receive hotel voucher.
Even if it's not a personal card holder, hotel booking is allowed- and deposit will
be charged from August 1st, 2019.
Thanks,
Esther Seo

الزم به یادآوری است که آخرین مهلت ثبت نام ساعت  ،24:00تاریخ  15می ( 2019به وقت کره جنوبی)
که برابر با ساعت  15:00مورخه  25اردیبهشت (به وقت ایران) می باشد .با توجه به مسئله تاخیر یک تا
دو روزه برای متقاضیان ایرانی ،توصیه میشود حتماً هر چه سریعتر نسبت به ثبت نام و تماس با دبیرخانه
کنگره اقدام نموده و این امر را به روزهای آخر مهلت ثبت نام موکول ننمایید.

دبیرخانه انجمن علوم اعصاب ایران

