
 
 
 
 

 ھای زنان ایران بنیاد پژوھش کنفرانس و نھمین بیست نام نویسی
 متحدان جنبش زنان ایران در منطقھ و جھان

 ABF, Stockholm: مکان
 ۲۰۱۸ ژوئن ۱۰تا  ۸: تاریخ

 
 

 ۲۰۱۸ ژوئن ماه پنجم تا بانکی حساب شماره طریق از :ورودی کارت خرید و نویسی نام
 

 ) یورو ۱۰۰( کرون سوئد ۱۰۰۰ :کنسرت موسیقیدو کنفرانس ھمراه با  ورودی سھ روزه
 
 ) یورو ۳۰( سوئد کرون ۳۰۰ :انھورودی روز 
  ) یورو ۴۰( سوئد کرون ABF: ۴۰۰با کنسرت موسیقی در ھمراه کنفرانس  ورودی روز جمعھ 
 Södra Teatern: ۵۰۰در  با کنسرت موسیقیھمراه کنفرانس  شنبھ ورودی روز 

  ) یورو ۵۰ معادل( سوئد کرون
 

 : سخنرانی ھای بدون برنامھ ورودی کنسرت موسیقی
 )یورو ۱٥( کرون سوئد ABF: ۱۵۰ژوئن در  ھشتم روز جمعھ

 )یورو ۲۵(  کرون سوئد Södra Teatern: ۲۵۰در   روز شنبھ نھم ژوئن
 

   )یورو ۸۵( کرون سوئد۸۵۰ : سال ۶۵و افراد باالی  برای دانشجویانروزه  سھ ورودی
سال  ٦٥برای افراد باالی  یو کارت شناسایدانشجویان  ارسال اسكن كارت دانشجویی برای: توجھ

 .ضروری است
 

  iwsf2018stockholm@gmail.com :آدرس ایمیل برای ارسال اطالعات
 

 :کنیدتوجھ لطفاً 
نام خود را بنویسید تا مشخص شود ھزینھ پرداخت شده از سوی چھ کسی  subjectدر قسمت  -۱

 .است
بھ ایمیل کنفرانس ارسال  بعد از واریز ھزینھ بلیت، رسید پرداخت را برای گرفتن شماره ورود، -۲

 .کنید
 .داشتھ باشیدکارت شناسایی خود را ھمراه  و برای ورود بھ سالن کنفرانس، شماره ورود -۳

mailto:iwsf2018stockholm@gmail.com


کرون سوئد حتماً کنید،  را تھیھ میز برگزاری کنفرانس و در محل کارت ورودی خود اگر  در رو -٤
  .داشتھ باشیدخود ھمراه 

 .پرداخت ھزینھ کارت ورودی در محل برگزاری کنفرانس از طریق سویش امکان پذیر است: ٥
در ھایی کھ در زمینھ سپردن پول نقد  با توجھ بھ قوانین حاکم بر کشور سوئد و محدودیت: ٦

ھای این کشور وجود دارد، لطفاً تا آنجا کھ برایتان ممکن ھست کارت ورودی خود را پیشاپیش  بانک
 .  و از طریق سیستم بانکی اینترنتی خریداری کنید

 .الزم است کارت شناسایی و دانشجویی ھمراه داشتھ باشندسال و دانشجویان  ٦٥افراد باالی  -۷  
 

 :سوئد داخل از پرداخت برای بانکی حساب
6-480426 PLUSGIRO: 

 :سوئد از خارج از پرداخت برای بانکی حساب
99602604804266 NO: CCOUNTA 

SE2195000099602604804266 IBAN: 
NDEASESS (SWIFT): kod-BIC 

CENTER UNGDOMS OCH BARN IRANSKA BELONGS: ACCOUNT 
I.B.U.C  NIMA                                                                             

 
 :بانکی امور برای نیاز صورت در پستی صندوق شماره

7045 BOX 
KISTA 16407 

 
 :نکتھ

 نھم شنبھ( کنفرانس روز دومین شامگاه موسیقی کنسرت کنفرانس، شامل روزه سھ ورودی کارت -
   .است تجسمی ھنرھای نمایشگاه و )ژوئن

 .شد خواھد پذیرایی شیرینی و قھوه چای، با کنندگان شرکت از کنفرانس طول در -
*** 

 
و  سازمان سیاسیگروه و  كھ بھ ھیچ است فمینیستی و غیر انتفاعی نھادی زنان ایران ھای بنیاد پژوھش

را در  زنان ایران فكری اجتماعی، فرھنگی و ھای بنیاد، انواع فعالیت. ندارد مذھبی بستگی
در سراسر جھان  زنان ایرانی ھای عالقمندان فعالیت بین ای ارتباطی گسترده ی و شبكھ گیرد برمی

 .وجود آورده است بھ
خود را با شركت عالقمندان از  المللی بینھای  كنفرانس ۱۹۹۰ از سال زنان ایران ھای پژوھش بنیاد

ھا  كنفرانس ارائھ شده بھ این ھنری ھای ھا و تالش ھا، یافتھ سراسر جھان برگزار كرده است و پژوھش
 .سازد منتشر می  را بھ صورت سالنامھ

و دوستداران  خود را با مشاركت و حمایت یاران ھای اھداف و برنامھ زنان ایران ھای پژوھش بنیاد
 .است آنان بھ كار خود تداوم بخشیده و معنوی مالی و با پشیبانی ریختھ یپ
 

 :ھای مرتبط لینک
https://www.facebook.com/iwsf2018stockholm/posts 
http://stockholmian.com/news/persiska/2018/195.htm 


