بسمه تعالی
فرم ثبت نام

مشخصات فردی و سازمانی:
نام شرکت ..............................................نام رابط ثبت نام  .........................................تلفن رابط ثبت نام  .......................................فکس......................
پست الکترونیک .................................................آدرس پستی فرد /شرکت  /سازمان ........................................................................................................
نام و نام خانوادگی شرکت کننده

تلفن همراه

ایمیل

کد ملی

نوع ثبت نام

هزینه سرمایه گذاری:















دوره فشرده و کاربردی بازرگانی بینالمللی

دوره یک روزه صفر تا صد اعتبار اسنادی داخلی ریالی

 4 ،3و  5بهمن (ساعت  9الی  ،)17برگزاری به صورت VIP

 10بهمن (ساعت  9الی )17

مبلغ سرمایه گذاری برای هر نفر تا  30دی 13،900،000 ،ریال

مبلغ سرمایه گذاری برای هر نفر تا  6بهمن 2،950،000 ،ریال

شرکت در کل دوره  24ساعت
بسته آموزشی دوره
گواهینامه دارای تائیدیه از ریاست جمهوری
گواهینامه بین المللی  MPTاتریش
پذیرایی نهار و میان وعده VIP
 16ساعت فیلم آموزشی سمینار تخصصی مدیریت صادرات کاال و خدمات
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران








شرکت در کل دوره  8ساعت
بسته آموزشی دوره
گواهینامه دارای تائیدیه از ریاست جمهوری
گواهینامه بین المللی  MPTاتریش
پذیرایی نهار و میان وعده
 8ساعت فیلم اعتبارات اسنادی پیشرفته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در اعتبارات اسنادی ( )LCو

سمینار تخصصی پرسش و پاسخ در برات های ارزی و ضمانت نامه

تخصیص ارز  11بهمن (ساعت  9الی )13

های بانکی  11بهمن (ساعت 14الی )18

مبلغ سرمایه گذاری برای هر سمینار  4ساعته تا  6بهمن1،850،000 ،

مبلغ سرمایه گذاری برای هر سمینار  4ساعته تا  6بهمن1،850،000 ،

شرکت در سمینار  4ساعت
بسته آموزشی دوره
گواهینامه دارای تائیدیه از ریاست جمهوری
گواهینامه بین المللی  MPTاتریش
پذیرایی میان وعده
 8ساعت فیلم اعتبارات اسنادی پیشرفته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران








شرکت در سمینار  4ساعت
بسته آموزشی دوره
گواهینامه دارای تائیدیه از ریاست جمهوری
گواهینامه بین المللی  MPTاتریش
پذیرایی میان وعده
 8ساعت فیلم اعتبارات اسنادی پیشرفته دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

 مبلغ سرمایه گذاری برای هر دو سمینار  4ساعته تا  6بهمن 3،450،000 ،ریال – با پذیرایی نهار

نحوه و شرایط ثبت نام:
 .1تکمیل فرم ثبت نام و ارسال فرم ثبت نام و تصویر فیش واریزی به دبیرخانه ( – )89786148شماره پیگیری 66521537

 تبصره :تکمیل فرم ثبت نام و یا ارسال نامه از سوی سازمان ها و افراد به منزله ثبت نام قطعی می باشد.
 .2واریز وجه به شماره حساب  225652877نزد بانک ملت شعبه دانشگاه صنعتی شریف (کد شعبه  )67512به نام سید مهدی
ابطحی یا به شماره شبای  IR09-0120-0000-0000-0225-6528-77یا شماره کارت 6104337741654782
تخفیفات و افزایش قیمت:
 .1ثبت نام گروهی بیش از 2نفر مشمول  %10تخفیف گروهی خواهد بود.
 .2پس از تاریخ های ذکر شده  %15به مبالغ سرمایه گذاری اضافه می شود.

