
  

    

 4931ماه  بهمن – باشگاه مشتریان چهارمین کنفرانسفرم ثبت نام                                          

                نام و نام خانوادگی: .................................................................                                        

                           

                                                   Last name: ……………………………………………….. Name & 

                           

 .................................................: ............ملی   ...................  کد...................نام پدر : ........................  31....../............/......تاریخ تولد: .

 .............. ...........تحصیلی:............................. تلفن: ................................. فکس : ......... سطح تحصیالت : ................................. رشته 

 . .............آدرس وب سایت: .......................... .......................پست الکترونیک : ...............................................................تلفن همراه: 

 .........................................................................................................................................................................ارسال گواهینامه : نشانی

 ........................سمت : .............  نام شرکت / سازمان : ..........................................  زمینه فعالیت شرکت / سازمان : .........................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نام ثبت مهم توضیحات

در صورت لحاظ می شود.  همزمانی خرید درصد تخفیف 31درصد تخفیف و دو کارگاه  5در صورت شرکت در کنفرانس و یک کارگاه 

 بدون تخفیف، دو کارگاه رایگان ارائه خواهد شد. vvipبدون تخفیف ، یک کارگاه و ثبت نام  vipثبت نام 

و شماره شبای    3313-1102-2535-5535و یا  شماره کارت   3111130331به شماره حساب لطفا پس از واریز  شهریه ثبت  نام 

IR610120020000004330047640 و کپی  واریزی فیش همراه را به نام ثبت شده تکمیل ،  فرمد بانک ملت  به نام علیرضا جعفرینز

 تلفن های با سپس نموده وارسال   info@ir3c.irیا به آدرس ایمیل  فکس  22502133 ایه شماره شناسنامه یا کارت ملی به

  فرمایید. حاصل تماس نام ثبت تاییدیه دریافت جهت  22132230شماره  با دبیرخانه

 باشد می واریز وجه تاریخ اساس بر ظرفیت تکمیل اولویت. 

 بلغ واریزی عودت نخواهد شد.پس از ثبت نام م 

الزامی  واریزی فیش کپیو  دوره پایان گواهینامه صدور جهت نام ثبت شده تکمیل فرم کپی یا اصلجهت تکمیل ثبت نام ارسال 

 باشد.می

 3113................................ تاریخ واریز وجه : ........../........./مبلغ حواله: ............................................. شماره حواله/کد رهگیری: ...

 نام شعبه واریزی: .................................. کد شعبه واریزی: .............................................

 روشها و مبلغ ثبت نام :

  تومان ( 501.111عادی ثبت نام(   

  ثبت نامVIP  950.000) تومان( 

  ثبت نامVVIP  3.251.111 ) تومان( 

  ثبت نام کارگاهbig data 501.111 تومان() 

  دوره ثبت نامmba  تومان( 501.111لویالتی( 

  تخفیف31نفر ( همراه با   5ثبت نام گروهی ) حداقل % 

  تخفیف35نفر ( همراه با   31ثبت نام گروهی ) حداقل % 

  تخفیف51نفر ( همراه با   35ثبت نام گروهی ) حداقل % 

  تخفیف51شرکت کنندگان در کنفرانس های سال های قبل  همراه با % 

 

mailto:info@ir3c.ir

