خواهشمند است هزینه ثبت نام را به شماره حساب ذیل واریز نموده و به همراه فرم ثبت نام به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایید.
(لطفا پس از ارسال فکس ( )89773002یا ایمیل ( )info@leasingconference.comحتما از دریافت کامل و خوانایی اطمینان حاصل فرمایید).
شــماره حســاب  5225439144بانــک ملــت (شــعبه دانشــگاه تهــران) بــه نــام دانشــکده مدیریــت دانشــگاه تهــران بــا شناســه واریــز (1167درج شناســه واریــز
در فیــش هــای پرداختــی الزامــی مــی باشــد).
تکمیل اطالعات زیر جهت ثبت نام قطعی و صدور گواهینامه الزامی می باشد.
ثبــت نــام قطعــی ،حضــور و دریافــت گواهینامــه منــوط بــه تســویه حســاب کامــل و ارســال تصویــر ســند پرداخــت بــه دبیرخانــه از طریــق فکــس ()89773002
یــا ایمیــل( )info@leasingconference.comقبــل از زمــان برگــزاری مــی باشــد.

فرم ثبت نام

نوع فعالیت شرکت /سازمان

نام شرکت  /سازمان
تلفن (به همراه کد)

فکس

مبلغ واریزی

شماره فیش  /حواله

آدرس
نام مسئول ثبت نام

سمت

نام و نام خانوادگی

نوع ثبت نام

جدول هزینه های ثبت نام

ایمیل

تلفن همراه

تلفن همراه

ایمیل

مهم

ثبت نام عادی

 250.000تومان

ثبت نام گروهی

 200.000تومان

ثبت نام دانشجویی

 125.000تومان

نکات مهم:
• حضور در کنفرانس منوط به پرداخت قطعی هزینه می باشد.
• هر فرد یا سازمانی مجاز به استفاده از یک مورد از تخفیفات می باشد.
• استفاده از تخفیف دانشجویی و اعضای هیات علمی منوط به ارسال مدارک شناسایی معتبر می باشد.
• سازمانها جهت سهولت در امر ثبت نام حتما از فرم ثبت نام گروهی استفاده نمایند.
• ثبــت نــام کننــدگان در صــورت قطعــی بــودن جهــت حضــور در کنفرانــس مبالــغ خــود را پرداخــت نماینــد و بــا توجــه بــه واریــز مبالــغ بــه حســاب
• دانشــگاه عــودت وجــه پــس از انصــراف مقــدور نمــی باشــد.
• ســازمانها و شــرکت هــا جهــت ثبــت نــام گروهــی بیــش از  10نفــر جهــت دریافــت میــزان تخفیفــات مــی تواننــد بــا دبیرخانــه کنفرانــس تمــاس حاصــل
فرماینــد.
• ثبــت نــام قطعــی ،حضــور و دریافــت گواهینامــه منــوط بــه تســویه حســاب کامــل و ارســال تصویــر ســند پرداخــت بــه دبیرخانــه از طریــق
فکــس( ) 89773002یا ایمیل( )info@leasingconference.comقبــل از زمــان برگــزاری مــی باشــد.
پرینت فرم

پاک کردن فرم

