فرم ثبت نام شركت در دوره آموزشي کدال
ویژه  .......ماه

از  :شرکت رایان بورس
به :مدیریت محترم عامل ،شرکا و سایر مدیران موسسات حسابرسي
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام در دورههای آموزشي
 تصویر شناسنامه یا کارت ملي فرم ثبت نام تکمیل شده  0قطعه عکس -فیش واریزی برای هر نفر به مبلغ  0.022.222ریال

شماره حساب بانک سامان جهت واریز 899-8923333038-9
شماره شباIR54 0560 0814 8100 3333 2360 01 :
شعبه بانک سامان :ونک کد 899
به نام :شرکت رایان بورس

(هزینه دوره برای هر نفر 0،022،222ریال %8 ،مالیات بر ارزش افزوده معادل  022.222ریال)

اطالعات فردی
 -9نام:

 -0نام خانوادگي:

 -3نام پدر:

 -9شماره شناسنامه:

 -0محل تولد:

 -8محل صدور شناسنامه:
 -8تاریخ تولد:

 -0كد ملي:
مرد 

 -1جنسیت :

زن 

 -92نام سازمان :

 -99سمت سازماني:

 -90شماره اقتصادی:

 -93شناسه ملي سازمان:

 -99آدرس محل كار:
 -90کدپستي ده رقمي محل کار:
 -98تلفن تماس مستقیم:
 -90آخرین مدرك تحصیلي:
زیر دیپلم

همراه:
دیپلم

فوق دیپلم 

لیسانس 

فوق لیسانس

دكترا

مشخصات دوره

عنوان دوره  :آموزش سامانه کدال ویژه حسابرسان
تاریخ برگزاری دوره _ 22/22/22 ................... :ساعت  93الي 90
آدرس محل برگزاری دوره :تهران ،میدان ونک ،خیابان مالصدرا ،جنب سازمان بورس و اوراق بهادار ،پالک  ،91طبقه دوم ،شرکت رایان بورس
تلفن تماس 89283008 :داخلي  8( ،029خط) فاکس 89283008 :داخلي 099

تذكرات :
.9
.0
.3
.9
.0

همراه داشتن لپ تاپ و توکن الزامي است.
خواهشمند است تا پایان روز  2222/22/22 .........نسبت به ارسال مدارک و ثبت نام اقدام فرمایید.
لطفاً پس از تکمیل ،کلیه مدارک ثبت نام را به شماره  89283008د اخلي  099فاکس نمایید .در غیر این صورت ثبت نام قطعي تلقي نمي گردد.
رعایت شئون اسالمي ،حجاب ،اخالق و حفظ حرمت کالس درس و استاد برای کلیه افراد الزامي است.
لطفاٌ در صورت بروز هر گونه مشکل مراتب را از طریق شماره  89283008داخلي  029به مسئول دوره اطالع دهید.
تاریخ
امضاء و مهر
تهران  -میدان ونک  -ابتدای مالصدرا  -پالک 91

تلفن89283001 :

