بسمه تعالی

فرم ثبت نام
□ سمينار تخصصی و کاربردی تامين مالی ـ  12آذر 69
□ سمينار تخصصی نکات و مسائل تضامين در قرارداد ها ـ  11آذر 69
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:
 .1تکمیل فرم ثبت نام (به صورت خوانا) و ارسال فرم ثبت نام و تصویر فیش واریزی به دبیرخانه (.)84188198



تبصره :تکمیل فرم ثبت نام و یا ارسال نامه از سوی سازمان ها و افراد به منزله ثبت نام قطعی می باشد.

 .2واریز وجه ثبت نام به حساب بانک ملت به شماره  665256522به نام سید مهدی ابطحی ،شعبه دانشگاه صنعتی شریف به صورت
واریز فیش نقدی ( .شماره شبا )IR09-0120-0000-0000-0225-6528-77
هزینه سرمایه گذاری:
بلیط نقره ای زودهنگام  625.111تومان

بلیط طالیی زودهنگام  625.111تومان

مشارکت (اسپانسرشیپ)

بلیط نقره ای  695.111تومان

بلیط طالیی 695.111تومان

 6.111.111تومان







شرکت در سمینار به همراه
پذیرایی ناهار و میان وعده
کیف و بسته آموزشی
گواهینامه آموزشی معتبر








شرکت در سمینار به همراه پذیرایی
ناهار و میان وعده
کیف و بسته آموزشی
گواهینامه آموزشی معتبر
گواهینامه بین المللی ANCCPایتالیا
فیلم و اسالید های کارگاه آموزشی
اعتبارات اسنادی پیشرفته
فیلم و اسالید های سمینار تخصصی
روش های تامین مالی و پرداخت



ثبت نام گروهی با بیش از  3نفر مشمول  %01تخفیف گروهی خواهد بود.



ثبت نام تا تاریخ  92/9/06مشمول ثبت نام زودهنگام خواهد بود.



در صورت واریز وجه پس از برگزاری %01 ،به قیمت ها اضافه می گردد.

 تخصیص فضای کانتر در محل ورودی سالن
اصلی
 استقرار استند در محل ورودی
 درج لوگو در پوسترهای تبلیغاتی
 درج لوگو در استند خوش آمدگویی
 امکان توزیع اقالم تبلیغاتی
 امکان قرار گرفتن اقالم تبلیغاتی در پک هدیه
 امکان حضور  2نفر از مهمانان در برنامه
نکته :حداکثر ظرفیت  9شرکت

تلفن دبیرخانه  22560562 _ 22501966:فکس 59252095 :
کانال تلگرام www.t.me/UT_CM

سامانه های ثبت نامwww.evand.com/GUA :

www.evand.com/finance1

