
                                                                                                   

                                                        
 

  

 معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

 ستاد توسعه زیست فناوری کارگروه کشاورزی

 

 ت فناوریپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیس

 فرم ثبت نام

 دوره تخصصی انتقال ژن دومین 

 69بهمن ماه  03الی 82

     :)فارسي( نام و نام خانوادگي

 :)انگلیسي(نام 

           

 

 :)انگلیسي( نام خانوادگي

                 

 

  كد ملي : 

 

      همراه:     :تلفن تماس مستقیم

 نشاني:

 

 

 نشاني پست الكترونیك:

 محل تحصیل:     رشته تحصیلي:

 كارشناسي □  كارشناسي ارشد □  دكتراي تخصصي □   مقطع تحصیلي:

 فارغ التحصيل □  دانشجو □  وضعیت تحصیلي:

 

 ي پژوهشگاهمتقاضي اقامت در مهمانسرا □

  30/11/96  □    29/11/96 □    28/11/96 □  دومدوره     

 

          

 عكس متقاضي

درج  برای الزامی

  گواهي نامهدر 



                                                                                                   

                                                        
 

  

 معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری

 ستاد توسعه زیست فناوری کارگروه کشاورزی

 

 ت فناوریپژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیس

يا   3916-6633-6933-6363 شماره ارتـکال جهت موارد زير به ـري ................... ............ ............. کل مبلغ ■

  واريز شده است: مصطفی برغمدی   به نام ملتانك ـب  6696331133شماره حساب 

 شرح واريزی:

 ....................  و ناهار و پذيرايی انتخاب شدهآموزشي هاي دوره هزينه ريال بابت 

 .................... شب اقامت در مهمانسرای پژوهشگاه.......  ريال بابت 

 ..................................................شماره کارت:   .................................. شماره حواله ارسال وجه ثبت نام:

  هزار تومان  661 :با ناهار و پذيرايیانتقال ژن روزه  6دوره عادی: 

 

 .می باشدمیان وعده و پذيرايی  هارا، نشامل آموزش، مواد کمك آموزشی، مواد مصرفی آزمايشگاهیی کارگاه هزينه ها 

 

هزار تومان می باشد  01هزينه هر شب اقامت در مهمانسرای پژوهشگاه . در محوطه پژوهشگاه واقع شده است مهمانسرا 

 به شماره حساب يا کارت اعالم شده واريز شود. عالوه بر هزينه کارگاهکه بايد 

همکارانی که در مهمانسرا ساکن می شوند توجه داشته باشند که در اطراف پژوهشگاه فروشگاهی  اقامت در مهمانسرا: 

وجود ندارد و صبحانه و شام برای اين عزيزان در نظر گرفته نشده است. البته بوفه پژوهشگاه اقالم خوراکی مختصری 

مناسب بوده ولی در حد  نسبتاًرای پژوهشگاه می باشد. امکانات مهمانس سردماه  بهمندر برای فروش دارد. هوای تهران 

 نفره بوده و حمام مشترک می باشد. پنجنفره و  سههتل نمی باشد. اتاق ها 

رعايت شئونات ادارات دولتی مطابق قوانین جمهوری اسالمی ايران و مقررات پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیك و زيست  

 نشجويانی که در مهمانسرای پژوهشگاه اقامت دارند، الزامی است.فناوری از سوی شرکت کنندگان در کارگاه خصوصاً دا

 

 

به  تاييديه انتقال وجه ثبت نامرا پس از تكميل به همراه فايل تصويري  اين فرمفايل متقاضيان گرامي، لطفاً 

  ارسال نماييد. barghamadi.nigeb@gmail.comنشاني پست الكترونيكي 

 09308005120 مي توانيد با شمارهدوره اين طالعات بيشتر در مورد جهت كسب ادر صورت بروز مشكل يا 

معاونت علمي فناوري رياست  كشاورزي ستاد توسعه زيست فناوريكارگروه  محترم برغمدي نمايندهآقاي 

 .حاصل فرماييدتماس  جمهوري 


