
  

    

 3030 آبان 03 – باشگاه مشتریانسمینار فرم ثبت نام 

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

                           

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

                           

 شماره شناسنامه/کدملی  : ..................................................................  .........نام پدر : ..........................  31تاریخ تولد: ......./......./.....

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

 ........ .................................@............................................پست الکترونیک : .................................................................... تلفن همراه:

 ...............نشانی:.......................................................................................................................آدرس وب سایت: ................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : نام ثبت مهم توضیحات

و شماره    3343-1103-4335-8105و یا  شماره کارت   3114430334به شماره حساب لطفا پس از واریز  شهریه ثبت  نام 

 فیش همراه را به نام ثبت شده تکمیل ،  فرمد بانک ملت  به نام علیرضا جعفرینز IR610120020000004330047640شبای 

 سپس نموده وارسال   info@ir3c.irیا به آدرس ایمیل  فکس 55103834 های شماره و کپی شناسنامه یا کارت ملی به واریزی

  فرمایید. حاصل تماس نام ثبت تاییدیه دریافت جهت 55831833-9 شماره های با دبیرخانه تلفن های با

 فرم ثبت نام میبایست برای کلیه افراد تکمیل و به دبیرخانه  ارسال گردد. م گروهی،نا ثبت صورت در 

 باشد می واریز وجه تاریخ اساس بر ظرفیت تکمیل اولویت. 

 .هزینه ثبت نام بابت شرکت در دوره آموزشی ، پذیرائی و صدور گواهینامه میباشد 

 .پس از ثبت نام مبلغ واریزی عودت نخواهد شد 
 

 :  نام ثبت تکمیل جهت نیاز مورد مدارک

 دوره پایان گواهینامه صدور جهت کارت ملی کپی همراه به، نام ثبت شده تکمیل فرم کپی یا اصل. 

 واریزی فیش کپی 

 3191ریز وجه : ......../......./مبلغ حواله: ............................................. شماره حواله/کد رهگیری: ................................... تاریخ وا

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

 روشها و مبلغ ثبت نام :

( تومان 490.000ثبت نام انفرادی ) 

ثبت نام VIP (750.000 تومان ) 

 تخفیف38 همراه بانفر (  1ثبت نام گروهی ) حداقل % 

 تخفیف24 همراه بانفر (  3ثبت نام گروهی ) حداقل % 

 تخفیف28نفر ( همراه با  32ثبت نام گروهی ) حداقل % 

 تخفیف34همراه با  92و سال  93سال   باشگاه مشتریانهای شرکت کنندگان در کنفرانس % 

mailto:info@ir3c.ir

