ﻧﺎم ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﯿﺴﺖو ﻧﮭﻤﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺶھﺎی زﻧﺎن اﯾﺮان
ﻣﺘﺤﺪان ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺎن اﯾﺮان در ﻣﻨﻄﻘﮫ و ﺟﮭﺎن

ﻣﮑﺎنABF, Stockholm :
ﺗﺎرﯾﺦ ۸ :ﺗﺎ  ۱۰ژوﺋﻦ ۲۰۱۸

ﻧﺎمﻧﻮﯾﺴﯽ و ﺧﺮﯾﺪ ﮐﺎرت ورودی :از طﺮﯾﻖ ﺷﻤﺎره ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺎه ژوﺋﻦ ۲۰۱۸
ورودی ﺳﮫ روزه ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ دو ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ۱۰۰۰ :ﮐﺮون ﺳﻮﺋﺪ ) ۱۰۰ﯾﻮرو(
ورودی روزاﻧﮫ ۳۰۰ :ﮐﺮون ﺳﻮﺋﺪ ) ۳۰ﯾﻮرو(
ورودی روز ﺟﻤﻌﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در  ۴۰۰ :ABFﮐﺮون ﺳﻮﺋﺪ ) ۴۰ﯾﻮرو(
ورودی روز ﺷﻨﺒﮫ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ۵۰۰ :Södra Teatern
ﮐﺮون ﺳﻮﺋﺪ )ﻣﻌﺎدل  ۵۰ﯾﻮرو(
ورودی ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ:
روز ﺟﻤﻌﮫ ھﺸﺘﻢ ژوﺋﻦ در  ۱۵۰ :ABFﮐﺮون ﺳﻮﺋﺪ ) ۱٥ﯾﻮرو(
روز ﺷﻨﺒﮫ ﻧﮭﻢ ژوﺋﻦ در  ۲۵۰ :Södra Teaternﮐﺮون ﺳﻮﺋﺪ ) ۲۵ﯾﻮرو(
ورودی ﺳﮫروزه ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ۶۵ﺳﺎل۸۵۰ :ﮐﺮون ﺳﻮﺋﺪ ) ۸۵ﯾﻮرو(
ﺗﻮﺟﮫ :ارﺳﺎل اﺳﻜﻦ ﻛﺎرت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﺮای داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ٦٥ﺳﺎل
ﺿﺮوری اﺳﺖ.
آدرس اﯾﻤﯿﻞ ﺑﺮای ارﺳﺎل اطﻼﻋﺎتiwsf2018stockholm@gmail.com :
ﻟﻄﻔﺎ ً ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ:
 -۱در ﻗﺴﻤﺖ  subjectﻧﺎم ﺧﻮد را ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﻮد ھﺰﯾﻨﮫ ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪه از ﺳﻮی ﭼﮫ ﮐﺴﯽ
اﺳﺖ.
 -۲ﺑﻌﺪ از وارﯾﺰ ھﺰﯾﻨﮫ ﺑﻠﯿﺖ ،رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ را ﺑﺮای ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎره ورود ،ﺑﮫ اﯾﻤﯿﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ارﺳﺎل
ﮐﻨﯿﺪ.
 -۳ﺑﺮای ورود ﺑﮫ ﺳﺎﻟﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﺷﻤﺎره ورود و ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

 -٤اﮔﺮ در روز ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ و در ﻣﺤﻞ ﮐﺎرت ورودی ﺧﻮد را ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ ،ﺣﺘﻤﺎ ً ﮐﺮون ﺳﻮﺋﺪ
ھﻤﺮاه ﺧﻮد داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﯿﺪ.
 :٥ﭘﺮداﺧﺖ ھﺰﯾﻨﮫ ﮐﺎرت ورودی در ﻣﺤﻞ ﺑﺮﮔﺰاری ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از طﺮﯾﻖ ﺳﻮﯾﺶ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.
 :٦ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﮐﺸﻮر ﺳﻮﺋﺪ و ﻣﺤﺪودﯾﺖھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در زﻣﯿﻨﮫ ﺳﭙﺮدن ﭘﻮل ﻧﻘﺪ در
ﺑﺎﻧﮏھﺎی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر وﺟﻮد دارد ،ﻟﻄﻔﺎ ً ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﮫ ﺑﺮاﯾﺘﺎن ﻣﻤﮑﻦ ھﺴﺖ ﮐﺎرت ورودی ﺧﻮد را ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ
و از طﺮﯾﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﮑﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺧﺮﯾﺪاری ﮐﻨﯿﺪ.
 -۷اﻓﺮاد ﺑﺎﻻی  ٦٥ﺳﺎل و داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻻزم اﺳﺖ ﮐﺎرت ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ از داﺧﻞ ﺳﻮﺋﺪ:
ﺣﺴﺎب ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺮای ﭘﺮداﺧﺖ از ﺧﺎرج از ﺳﻮﺋﺪ:

PLUSGIRO: 480426-6

ACCOUNT NO: 99602604804266
IBAN: SE2195000099602604804266
BIC-kod (SWIFT): NDEASESS
ACCOUNT BELONGS: IRANSKA BARN OCH UNGDOMS CENTER
NIMA I.B.U.C
ﺷﻤﺎره ﺻﻨﺪوق ﭘﺴﺘﯽ در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز ﺑﺮای اﻣﻮر ﺑﺎﻧﮑﯽ:
BOX 7045
16407 KISTA
ﻧﮑﺘﮫ:
 ﮐﺎرت ورودی ﺳﮫروزه ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ،ﮐﻨﺴﺮت ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺷﺎﻣﮕﺎه دوﻣﯿﻦ روز ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ )ﺷﻨﺒﮫ ﻧﮭﻢژوﺋﻦ( و ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎه ھﻨﺮھﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ اﺳﺖ.
 در طﻮل ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ از ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﭼﺎی ،ﻗﮭﻮه و ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﭘﺬﯾﺮاﯾﯽ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ.***
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺶھﺎی زﻧﺎن اﯾﺮان ﻧﮭﺎدی اﺳﺖ ﻓﻤﯿﻨﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮ اﻧﺘﻔﺎﻋﯽ ﻛﮫ ﺑﮫ ھﯿﭻ ﮔﺮوه و ﺳﺎزﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ و
ﻣﺬھﺒﯽ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد .ﺑﻨﯿﺎد ،اﻧﻮاع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮھﻨﮕﯽ و ﻓﻜﺮی زﻧﺎن اﯾﺮان را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺷﺒﻜﮫی ارﺗﺒﺎطﯽ ﮔﺴﺘﺮدهای ﺑﯿﻦ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی زﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن
ﺑﮫوﺟﻮد آورده اﺳﺖ.
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺶھﺎی زﻧﺎن اﯾﺮان از ﺳﺎل  ۱۹۹۰ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎی ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان از
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﮭﺎن ﺑﺮﮔﺰار ﻛﺮده اﺳﺖ و ﭘﮋوھﺶھﺎ ،ﯾﺎﻓﺘﮫھﺎ و ﺗﻼشھﺎی ھﻨﺮی اراﺋﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ اﯾﻦ ﻛﻨﻔﺮاﻧﺲھﺎ
را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﮫ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺳﺎزد.
ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺶھﺎی زﻧﺎن اﯾﺮان اھﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﮫھﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﻛﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﯾﺎران و دوﺳﺘﺪاران
ﭘﯽ رﯾﺨﺘﮫ و ﺑﺎ ﭘﺸﯿﺒﺎﻧﯽ ﻣﺎﻟﯽ و ﻣﻌﻨﻮی آﻧﺎن ﺑﮫ ﻛﺎر ﺧﻮد ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ.

