شماره22/1091 :
تاریخ0522/01/91 :

بسمه تعالی

مدیریت محترم روابط عمومی
سلام علیکم
موضوع :ثبت نام وبینار آموزشی تشریفات کاربردی مراسم
احتراما به استحضار می رساند :ثبت نام وبینار آموزشی تشریفات کاربردی مراسم به شرح زیر آغاز شده است:
عنوان وبینار آموزشی :استاندارد تشریفات کاربردی مراسم
استاد :دکتر احمد یحیایی ایله ای
خواهشمند است دستورات مقتضی جهت ثبت نام و حضور همکاران محترم آن مدیریت را صادر فرمایید.
مزید استحضار بروشور وبینار آموزشی مذکور پیوست است.

پریسا میرشاهی
مدیر اجرایی

0911/02/02
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عنوان وبینار آموزشی :تشریفات کاربردی مراسم
استاد:
احمد یحیایی ایله ای
(دکترای ارتباطات)

محتوای وبینار:
الگوی کاربردی مدیریت مراسم
برنامه استاندارد مراسم
سالن استاندارد مراسم
مدیریت مجری مراسم
مدیریت سخنرانان مراسم
مدیریت فعالیتهای جنبی مراسم
چک لیست های مدیریت مراسم

تاریخ برگزاری :دوشنبه  6بهمن ماه از ساعت  0:51تا 09:51
به شرکت کننندگان این وبینار آموزشی گواهینامه معتبر تقدیم می شود.
--------------------------------------------------------------------------------------------

ثبت نام :با واریز هزینه آموزشی به مبلغ  511هزار تومان
به شماره حساب :جاری ملت  6800231147بنام احمد یحیایی ایله ای

یا به شماره کارت 7018226313344780 :بنام احمد یحیایی ایله ای

یادآوری :لطفا فیش واریزی جهت ارایه یوزر و پسورد ورود به کلاس ()skyroom
و کپی کارت ملی را جهت صدور گواهینامه به شماره  21949998312واتساپ فرمایید.
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فرم ثبت نام
دوره آموزشی
نام دوره آموزشی:

تاریخ برگزاری:
مشخصات سازمانی

نام سازمان

نام کارشناس (رابط) آموزش

موبایل

تلفن ثابت (با کد)

مشخصات فردی (شرکت کنندگان)
نام و نام خانوادگی

نام پدر

موبایل

شماره ملی

مدارک ثبت نام
 .0فیش واریزی شهریه دوره آموزشی به پیوست است.
مبلغ واریزی

تاریخ واریز

نام بانک

 .9انصراف از دوره حداقل دو روز کاری قبل از روز برگزاری دوره است.
 .5در صورت عدم برگزاری دوره وجه مسترد می شود.
 .4پیگیری ثبت نام و اخذ اطلاعات بیشتر از طریق واتساپ آسان تر است.
 .3گواهینامه معتبر پس از پایان دوره به شرکت کنندگان ارایه می شود.

info@iranpr.com
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