سمینار یک روزه مبارزه و پیشگیری از فساد و تقلب
" این دوره برای شرکت کنندگان  5امتیاز آموزشی مستمر دارد "

فرم ثبت نام
مشخصات اشخاص حقیقی
نام :

کدملی:

نام خانوادگی :

عنوان شغلی :

نام شرکت /سازمان محل اشتغال :
نشانی :
تلفن همراه :

نمابر :

تلفن :

نشانی پست الکترونیکی :

مشخصات اشخاص حقوقی
نام شرکت  /سازمان :

کد اقتصادی :

نشانی :
تلفن :

نمابر :

نشانی پست الکترونیکی :

تعداد شرکت کنندگان :

 لطفا اشخاص حقوقی ،جهت معرفی مدیران و کارکنان خود ،فهرست اسامی افراد شرکت کننده را طی جدولی
با در نظر گرفتن موارد مندرج در جدول مشخخخصخخاخ اشخخخاص حقیقی تهی و ب همراه فرم م ت نام ب واحد
آموزش انجمن حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشن 11اسفند  1395ارسال فرمایند.

اطالعات پرداخت
شماره فیش :

شماره رهگیری :

تاریخ واریز :

م لغ واریز:

نشانی پست الکترونیکی :

سمینار یک روزه مبارزه و پیشگیری از فساد و تقلب
 شرایط انصراف و جابه جایی در دورههای کوتاه مدت و میان مدت:
 .1اگر اعالم انصراف ،تا 10روز ق ل از شروع دوره باشد100 ،درصد شهری عودخ شده و یا جاب جایی بدون کسر جریم انجام خواهد
شد.
 .2اکر اعالم انصراف ،کمتر از 10روز و تا 3روز ق ل از شروع دوره باشد10 ،درصد از شهری پرداخت شده ،کسر خواهد شد.
 .3اگراعالم انصراف3 ،روز ق ل از شروع دوره تا روز ق ل از شروع دوره باشد25 ،درصد از شهری پرداخت شده ،کسر خواهد شد.
 .4در صورخ جاب جایی دوره آموزشی تا ق ل از شروع هر دوره 5درصد شهری پرداخت شده کسر خواهد شد.
 الزم به ذکر است که به شرکت کنندگان در سمینار گواهی معتبر از طرف انجمن حسابرسان داخلی ایران اعطا خواهد شد.

با ارسال اصل این فرم  ،فیش پرداختی هزین م ت نام و آگاهی کامل از شرایط
اینجانب
عالق مند ب شرکت در این سمینار می باشم.
...............................................................................................................................................................................................

تاریخ و امضا:

نمابر ( 021 -22383909 :داخلی )4

پست الکترونیکی Tr@iaia.org.ir :

 تاریخ برگزاری  :یکشن 15اسفند 1395
زمان :از ساعت  9الی 17
 محل برگزاری :امیرآباد شمالی ،بین خیابان  15و ،16دانشکده مطالعاخ جهان (پردیس شمالی دانشگاه تهران) ،سالن حنان

