بسمه تعالی

تبریخ:

کنگره نیب المللی

ضوبرُ:
پیَست:

فزم ضوبرُ  -104 :ة

فرم ثبت نام گروهی کنگره
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی سزپزستً/وبیٌذُ /الذام کٌٌذُ:
ًبم:
سبسهبى:
استبى:
آدرس:

ًبم خبًَادگی:

تلفي ثبثت:
ًوبثز:
کذ پستی:

ضوبرُ ّوزاُ:
ضْز:

 آدرس ثبیذ ثِ طَر کبهل ًَضتِ ضَد در غیز ایٌصَرت ثجت ًبم هَرد تبییذ ًجَدُ ٍ ًْبیی ًخَاّذ ضذ.
 در صَرتی کِ سزپزستً/وبیٌذُ/الذام کٌٌذُ ًیش لصذ ضزکت در کٌگزُ را دارد ،هی ثبیست ًبم ٍی در لسوت سیز ًیش درج گزدد.

هشخصات افراد ثبت نام شذه (هحذٍدیتی در تعذاد ثجت ًبم کٌٌذگبى ٍجَد ًذارد)

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

ردیف

سوت

ضوبرُ ّوزاُ

)First Name & Last Name (English

1
2
3
4
5
6

تعذاد
ًفزات

هجلغ ثجت ًبم ثِ اسای ّز ًفز
هبلغ ثبت نام

 %9هبلیبت ثز ارسش افشٍدُ

هجلغ لبثل پزداخت

 4,650,000ریال

 418,500ریبل

 5,068,500ریبل

هجلغ ٍاریشی

ًبم ثبًک

ضوبرُ فیص ٍاریشی

تبریخ فیص

* در صَرتی کِ هجلغ ارسش افشٍدُ ٍاریش ًگزدد ،ثجت ًوبم هَرد تبییذ ًجَدُ ٍ ًْبیی ًخَاّذ
ضذ.

* خَاّطوٌذ است ّشیٌِ ثجت ًبم در کٌگزُ را ثِ ضوبرُ حسبة جبری 179171094؛ ضوبرُ ضجب ً ،IR040130100000000179171094شد ثبًک رفبُ ثِ ًبم * ستبد
ثزگشاری(هَسسِ فزٌّگی ٍ ٌّزی ًوَدار تَسعِ داتیس)* ٍاریش ٍ تصَیز فیص پزداختی را اس طزیك ًوبثز  02143851871یب پستالکتزًٍیکی INFO.PCONF@gmail.com
ارسبل ًوبئیذ.
به هنظور ایجاد نظن و هواهنگی های الزم؛ هوارد ریل را به اطالع کلیه هتقاضیاى شرکت در کنگره هیرسانذ:
 .1اس عاللوٌذاى درخَاست هیگزدد فزم تکویلضذُ ثجتًبم (هوَْر ثِ هْز) را ثِ ّوزاُ رسیذ ثبًکی ٍاریش ضذُ ثِ دثیزخبًِ ارسبل ًوبیٌذ .پذیزش افزاد ثجتًبم ًطذُ ٍ یب جبیگشیي همذٍر ًوی ثبضذ.
 .2اس اطالعبت هٌذرج در جذٍل فَق در کلیِ کبرت ّب ٍ گَاّیٌبهِّب استفبدُ خَاّذ ضذ ،لذا هسئَلیت درج اضتجبُ یب ًمض اطالعبت ثِ عْذُ ضزکت کٌٌذُ خَاّذ ثَد.
 .3اسکبى ثجت ًبم کٌٌذگبى جشء تعْذات ستبد ثزگشاری کٌگزُ ًوی ثبضذ.
 .4پس اس ارسبل فزم ثجت ًبم ثِ دثیزخبًِ کٌگزُ ،اسبهی ثِ صَرت آًالیي ثجت ٍ در سیستن ًْبیی هیگزدد ،در صَرت اًصزافٍ ،جَُ دریبفتی هستزد ًویگزدد.
 .5ثِ کلیِ ضزکت کٌٌذگبى در کٌگزُ کیف ،پکیج ّذایب ٍ جشٍات هطبلت دادُ خَاّذ ضذ.
 .6توبم گَاّیٌبهِ ّبی ارائِ ضذُ دارای َّلَگزام اهٌیتی ٍ هْز ثزجستِ خَاّذ ثَد.
 .7در صَرتی کِ تعذاد ثجت ًبم کٌٌذگبى ثیص اس ً 6فز ثبضذ اسبهی ثبیذ ثِ فبرسی ٍ التیي طی ًبهِ ای ثِ پیَست ایي فزم ارسبل گزدد. .

ایٌجبًت  --------------پس اس هطبلعِ کبهل هفبد لَاًیي ٍ همزرات کٌگزُ ٍ فزم ثجتًبم ،هَارد فَق را تبییذ ٍ رعبیت کلیِ هفبد لَاًیي تَسط ثجتًبمکٌٌذگبى را تعْذ هیًوبین.

تبریخ ارسبل

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

تلفي021-33699093-4 :
021-36621318-9

ًوبثز02143851871 :

هْز ٍ اهضب

ٍثسبیتwww.LAWi.ir:

ّوزاُ09120218914 :

