فرم ثبت نام شركت در دوره آموزشي كدال

دوره بهمن ماه 1395
از  :شركت رایان بورس
به :مدیریت محترم عامل ،مدیریت مالي و مدیریت امور سهام
لطفاً اطالعات ذیل را به صورت كامالً دقیق و خوانا تكمیل نمایید .
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در دورههای آموزشي

شماره حساب بانک سامان جهت واریز 814-8103333236-1
شماره شباIR54 0560 0814 8100 3333 2360 01 :

 تصویر شناسنامه یا كارت ملي فرم ثبت نام تكمیل شده فیش واریزی برای هر نفر به مبلغ  4.905.000ریال(هزینه دوره برای هر نفر 4.500.000ریال %9 ،مالیات بر ارزش افزوده معادل 405،000ریال)

شعبه بانک سامان :ونک کد 814
به نام :شرکت رایان بورس

اطالعات فردی
 -1نام:

 -2نام خانوادگي:

 -3نام پدر:

 -4شماره شناسنامه:

 -5محل تولد:

 -6محل صدور شناسنامه:

 -7كد ملي:
 -9جنسیت :

 -8تاریخ تولد:
مرد 

زن 
 -11سمت سازماني:

 -10نام سازمان:

 -13شناسه ملي سازمان:

 -12شماره اقتصادی:

 -14آدرس محل كار:
 -15كدپستي ده رقمي محل كار:
 -16تلفن تماس مستقیم:

تلفن همراه:

 -17آخرین مدرک تحصیلي:
زیر دیپلم

دیپلم

فوق دیپلم 

لیسانس 

فوق لیسانس

دكترا

مشخصات دوره

" عنوان دوره :آموزش سامانه كدال ویژه ناشران "
تاریخ برگزاری دوره دوشنبه  1395 /11/18و سه شنبه  1395/11/19ساعت  13الی 17:30
آدرس محل برگزاری دوره :تهران ،میدان ونک ،انتهای خیابان مالصدرا ،نرسیده به چمران  ،پالک  ،235طبقه چهارم ،واحد، 9شرکت رایان بورس
تلفن تماس88619813 - 88619313 – 41721000 - 88619671 - 88619703 :
تذكرات:
.1
.2
.3
.4

خواهشمند است پیش از واریز وجه از عدم تکمیل ظرفیت دوره اطمینان حاصل کنید و تا پایان روز یکشنبه  1395/11/17نسبت به ارسال مدارک و ثبت نام اقدام فرمایید.
همراه داشتن لپ تاپ و توکن الزامی است.
لطفاً پس از تکمیل ،کلیه مدارک ثبت نام را به آدرس ایمیل  Training@rayanBourse.irنمایید .تاییدیه ثبت نام شممما بالفاصممله بعد از دریافت ایمیل  ،ارسممال خواهد شممد.در ایر این
صورت ثبت نام قطعی نخواهد بود.
ارائه اصل فیش واریزی برای دریافت صورتحساب دوره الزامی است.

 .5در صورت بروز هر گونه مشکل مراتب را از طریق شماره های  88619313 – 41721000داخلی  4به مسئول دوره اطالع دهید.
تهران  -میدان ونک  -انتهای مالصدرا  -پالک 235

تلفن41721000 :

تاریخ
مهر و امضا

