
  به نام خدا
  1389 بهمن 28 و 27   دانشگاه سيستان و بلوچستان،  زاهدان،–نهمين همايش سراسري حسابداري ايران 

  )دار الزامي است تكميل موارد ستاره ( همايش علميي كميتهمحترم مشخصات اعضاي 
  :اطالعاتي كه در وبسايت همايش به اطالع عموم خواهد رسيد) الف
  English  فارسي  قاي دكترآ[  ] خانم دكتر [  ] *
      نام*
      نام خانوادگي*
      عضو هيات علمي دانشگاه*
 استاديار [   ]دانشيار                  [   ]استاد                [   ]   مرتبه علمي*

    آدرس صفحه شخصي در وبسايت دانشگاه 
  يك تصوير پرتره بـا انـدازه  ) ر صورت تمايل، و هر زماني آه مقدور شدلطفًا، د(در صورتي آه تصوير شما در وبسايت دانشگاه وجود ندارد    

  .و وضوح مناسب، از طريق ايميل براي دبيرخانه همايش ارسال فرماييد تا در وبسايت همايش قرار گيرد
  :منتشر نخواهد شد است و خانه همايشاطالعاتي كه جهت استفاده دبير) ب
  : مسيرهاي ارتباطي) 1-ب
    *يل اصلي  آدرس ايم-1
     دوم  آدرس ايميل-2
    *  شماره تلفن همراه-3
      شماره فكس-4
      شماره تلفن دفتر -5

    *   آدرس دقيق پستي-6

     ارتباط تلفني با شماساعاتبهترين   -7

 تعيين 5 تا 1با شماره هاي  (: اولويت مسير تماس دبيرخانه همايش با شما-8
  ) براي بدترين مسير ارتباطي5هترين و شماره  براي ب1شماره . بفرماييد

  )محل كار(تلفن دفتر   ]   [تلفن همراه        ]   [ايميل       ]   [ 
   پست  ]   [ فكس       ]   [

  .صورت گيرد acc@usb.ac.irآدرس از و به ها در شرايط عادي فقط از طريق ايميل  ترجيح دبيرخانه همايش بر اين است كه تمامي تماس
نـام  تعيـين  .  صورت خواهد گرفـت http://seminars.usb.ac.ir/accالين و از طريق وبسايت همايش در آدرس        داوري مقاالت به صورت آن    

لطفاً جهت تسهيل عمليـات،     .  اين رمز پس از ورود به سيستم توسط شما قابل تغيير خواهد بود             .الزامي است سيستم  اين  براي ورود به    ورود  كاربري و رمز    
  . خواه تغيير دهيد رمز ورود اوليه را يك عدد چهار رقمي تعيين فرموده و پس از اولين ورود به سيستم آن را به دل

    Password*: User Name*: 
   :ستيد مقاالت وارده در آن حوزه را داوري بفرماييد به ترتيب اولويت تعيين نماييدموضوعات و محورهاي تخصصي كه مايل ه) 2-ب

1-  
2-  
3-  
4-  
  

  حداكثر تعداد مقاالتي كه براي ) 89دو هفته آخر آذر (با توجه به مدت محدودي كه براي داوري مقاالت در نظر گرفته شده ) 3-ب
  مقاله از كل موضوعات  انتخابي       مجموعاً حداكثراست؟توان خدمت شما ارسال نمود چه تعدادي  داوري مي

وده و پـس از دريافـت ايميـل      ارسـال فرمـ    ir.ac.usb@accو يا بـه ايميـل       ٠۵۴١-٢۴۴٣٣٨۵ لطفًا پس از تكميل فرم آن را به شماره فكس         
  .ييدمراجعه فرما acc/ir.ac.usb.seminars://httpد به وبسايت همايش در ي اطالعات و تغيير رمز خو تاييد ثبت نام جهت مشاهده

  
  شما صميمانه سپاسگزاريمپيشاپيش از همكاري 


