بسمه تعالی
فرم ثبت نام کارگاه های تخصصی متقاعد سازی و زبان بدن

مشخصات فردی و سازمانی:
نام شرکت /سازمان  ..........................................................نام و نام خانوادگی رابط ثبت نام .......................................................
تلفن رابط ثبت نام  ......................................فکس  ................................پست الکترونیک ................................................................
آدرس پستی فرد /شرکت  /سازمان .............................................................................................................................................. .........
نام و نام خانوادگی شرکت کننده

تلفن همراه

نوع بلیط

کد ملی

نحوه و شرایط ثبت نام:
 .0تکمیل فرم ثبت نام (به صورت خوانا) و ارسال فرم ثبت نام و تصویر فیش واریزی به دبیرخانه (.)85682098

 تبصره :تکمیل فرم ثبت نام و یا ارسال نامه از سوی سازمان ها و افراد به منزله ثبت نام قطعی می باشد.
 .6واریز وجه ثبت نام به حساب  669296866یا به شماره شبای  IR15-1061-1111-1111-1669-2968-66و شماره کارت
 2019666690299686بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف به نام سید مهدی ابطحی.
هزینه سرمایه گذاری:
بلیط نقره ای یک کارگاه

بلیط طالیی

بلیط نقره ای دو کارگاه

بلیط دو طالیی

 000111تومان

 0010111تومان

 0010111تومان

 0010111تومان








شرکت در کارگاه به همراه
پذیرایی
گواهینامه حضور در کارگاه
بسته آموزشی
هدیه کارگاه







شرکت در کارگاه به همراه پذیرایی
گواهینامه بین المللیANCCP
ایتالیا
بسته آموزشی
هدیه کارگاه
فیلم و اسالید های اولین سمینار
فروش و مذاکرات سازمانی
(دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
فیلم و اسالید های دومین سمینار
فروش و مذاکرات سازمانی
(دانشگاه صنعتی شریف)








شرکت در دو کارگاه به
همراه پذیرایی
گواهینامه حضور در کارگاه
بسته آموزشی
هدیه کارگاه








 .0ثبت نام گروهی با بیش از  6نفر مشمول  %01تخفیف گروهی خواهد بود.

 .6دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی معتبر می توانند از  01%تخفیف برخوردار شوند.
 01 .6نفر اول در ثبت نام این کارگاه مشمول  %01تخفیف ثبت نام زودهنگام خواهند بود.
 .9در صورت واریز وجه پس از برگزاری %01 ،به هزینه ثبت نام اضافه می گردد

تلفن دبیرخانه  22960966 ، 22901566:فکس 85682098 :
دبیرخانه کارگاه :ستارخان ،خیابان نهم دریان نو ،پالک  ،5واحد 9

شرکت در دو کارگاه به همراه
پذیرایی
گواهینامه بین المللیANCCP
ایتالیا
بسته آموزشی
هدیه کارگاه
فیلم و اسالید های اولین سمینار
فروش و مذاکرات سازمانی
(دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)
فیلم و اسالید های دومین سمینار
فروش و مذاکرات سازمانی
(دانشگاه صنعتی شریف)

