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 با سالم و احترام
 

لوژی المللی علوم و تکنودهمین سمینار بینپانزمیزبان  صنعتی اصفهاندانشگاه  رساند کهبا کمال مسرت و احترام به اطالع می

 7107آبان ماه  71تا  71طی روزهای بزرگترین میعادگاه اندیشمندان، محققان، و صنعتگران پلیمر کشور،  ،(ISPST 2022)پلیمر

د تعامالت سازنده و رش سازتا با حضور و حمایت از این سمینار، زمینه آیددعوت به عمل می جنابعالی از . بدینوسیلهخواهد بود

  و تعالی این صنعت کلیدی کشور باشید.

تواند موجب افزایش کیفیت سمینار و مزید امتنان برگزار کنندگان آن باشد )شماره ای مالی مطابق جدول ذیل، میهحمایت

 حساب در صفحه سوم درج شده است(.

 میزان حمایت )میلیون تومان( سطح حمایت

 یپالتین

 ییطال

 اینقره

 یبرنز

10 

10 

30 

20 

دیهی ب حامیان محترم در نظر گرفته شده که در صفحه بعد آورده شده است.در قبال این حمایت ارزشمند، تسهیالتی برای 

 سمینار درج خواهد شد. با توجه به سطح حمایتنیز در تمام مستندات  است که نام و لوگوی آن سازمان محترم

                    

 با احترام                                                                                               

 دکتر محمود معصومی                                                                                                 

 ISPST2022 دبیر اجرایی پانزدهمین سمینار 

 

 

 



 

 

 ISPST 2022امتیازات سطوح مختلف حمایت از 
 

 تومان ( 0000000007سطح پالتینی )

 نفر 5 ثبت نام رایگان -7

 در نمایشگاه  به حامی متری 1تخصیص غرفه  -2

 حامی در کتاب سمینار تخصیص یک صفحه کامل به تبلیغ -3

 قراردادن اطالعات یا تبلیغات حامی در کیف سمینار -1

 دائم به نشانی حامی در سایت سمینارلینک  -5

 بنر یا استند حامی از طریق تبلیغ -6

 و سایت سمینار درج لوگو در تمام موارد چاپی -1

 

 تومان( 0000000004سطح طالیی )

 نفر 3ثبت نام رایگان -7

 در نمایشگاه به حامی متری  1تخصیص غرفه  -2

 تخصیص نیم صفحه به تبلیغ حامی در کتاب سمینار -3

 قرار دادن اطالعات یا تبلیغات حامی در کیف سمینار -1

 تبلیغ حامی از طریق بنر یا استند -5

 درج لوگو در تمام موارد چاپی -6

 

 تومان( 0000000003ای )سطح نقره

 نفر 2ثبت نام رایگان -7

 در نمایشگاه به حامی متری  6تخصیص غرفه  -2

 اب سمینارتخصیص یک چهارم صفحه به تبلیغ حامی در کت -3

 درج لوگو در تمام موارد چاپی -1

 

 تومان( 0000000000سطح برنزی )

 یک نفر ثبت نام رایگان -7

 تخصیص یک چهارم صفحه به تبلیغ حامی در کتاب سمینار -2

 



 

 ISPST 2022شماره حساب های حمایت مالی از 

 

 هدایای خاص مردمی دانشگاه صنعتی اصفهان نام حساب: -7

 0706571236001 شماره حساب:

  IR540170000000106517236004شماره شبا:

 بانک ملی ایران عهده بانک:

 

 

 .در صورت موافقت یا نیاز به کسب اطالعات بیشتر، با دفتر دبیرخانه سمینار تماس حاصل فرمایید

 


