
 مدیریت هزینه: در عمل
تهرانتاالرالغدیر،دانشکدهمدیریتدانشگاه1397،مهر11شنبه،چهار

 
 
 
 

 ایاعض، صنایع مختلفدر  فعالاعضای هیئت مدیره و مدیران عامل حسابرسان مستقل، حسابرسان داخلی، مدیران مالی،  داران،حساب

 بازارهای پول و سرمایه فعاالن و تحلیلگرانو ، های مرتبط یالت تکمیلی حسابداری و رشته، دانشجویان تحصها هیئت علمی دانشگاه

 
 
 

 19:00تا  13:30ساعت  ،1397مهر  11 شنبه، چهارتاریخ و ساعت برگزاری: 
 ، تاالر الغدیر تهران دانشگاه مدیریت دانشکده(، گیشا) نصر پلزرگراه چمران، ضلع جنوبی بزرگراه جالل آل احمد، تقاطع ب تهران،محل برگزاری: 

 
 

 

 به ریال( –)برای هر نفر                                                                                                                                                                       نام: الف( مبلغ ثبت
 زودهنگام و گروهی **گروهی *زودهنگام عادی همایشکنندگان در  شرکت

 2.000.000 2.200.000 2.400.000 2.600.000 و جامعه حسابداران رسمی ایران اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

 2.800.000 2.600.000 2.400.000 2.200.000 (PACT) آموختگان مرکز آموزش حسابداران خبره دانشجویان و دانش

 2.400.000 2.600.000 2.800.000 3.000.000 دیگران

 شود. محسوب می« زودهنگام» 1397مهر  4نویسی تا  نام: *
 شود. محسوب می« گروهی»جا(  )به صورت یک نویسی سه نفر و بیشتر نام: **

 نام: ثبتروش ب( 
 شود: در دو مرحله زیر انجام میش همایدر این  نام ثبت

 نزد شعبه  0106136897007حساب سیبا به شماره انجمن حسابداران خبره ایران ) های به یکی از حساب نام وجه ثبتز واری
نزد شعبه  45053555 الحسنه قرض جاری یا حساب 6037991199529128کارت:  متصل به اله طالقانی بانک ملی ایران آیت

 ارت(مرکزی بانک تج
 ارسال آن به همراه تصویر فیش واریزی به  )به شرح زیر( ونام  تکمیل فرم ثبتseminar@iica.ir  88878667دورنگار یا 

 
 
 
 
 
 

 ایران: خبره حسابداران انجمن همایش چهلمین

 اطبانمخ

 تاریخ و محل برگزاری

 نام ثبت

 iica_ir@به نشانی  انجمن حسابداران خبره ایرانکانال تلگرام  وiica.ir/40thاخبار و اطالعات تکمیلی مرتبط با این همایش در صفحه 
.فرمایید حاصل تماس( 88659982-5) ایران خبره حسابداران انجمن های تلفن بابیشتر  راهنمایی برای رسانی خواهد شد. اطالع

 

 

ای تحت استخدام  ن حرفهحضور در این همایش برای حسابداران رسمی و کارکنا ایران رسمی حسابداران جامعهشده با  با توجه به هماهنگی انجام
 ای مستمر مورد قبول جامعه است. آنان دارای امتیاز آموزش حرفه

 

  کنندگان ارسال خواهد شد نام شده از سوی ثبت برگزاری به نشانی ایمیل اعالم روز کارت حضور در همایش یک هفته مانده به

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 همایش انجمن حسابداران خبره ایران: چهلمین

عمل در: هزینه دیریتم
تهراندانشگاهمدیریتدانشکدهالغدیر،تاالر،1397مهر11شنبه،چهار

 «نام گروهی ثبت فرم»

...................................................................................................................  به نشانی ....................................................وسسه سازمان/شرکت/م

 ....................................(faxنمابر ) ............................................ تلفن همراه........................... ......تلفن )ثابت( ......................................  رقمی( کدپستی)ده

با واریز جمعاً   ..............................................................................................به نمایندگی آقای/خانم  ..............................................................................ایمیل 

 ............................ نزد شعبه ....................................ریال )اعالمیه پیوست( به حساب  .......................................................... مبلغ

 دارد. نفر در همایش )به شرح فهرست پیوست( را اعالم می ......... نام بدین وسیله تقاضای ثبت ................................................بانک

 آموزش مرکز آموختگان شدان و ذکر کد عضویت و در مورد دانشجویانو جامعه حسابداران رسمی ایران )در مورد اعضای انجمن حسابداران خبره ایران 
 شده ضروری است( آموخته ، ذکر دوره آموزشی در حال تحصیل یا دانش(PACT) خبره حسابداران

 مهر و امضاء:                       تاریخ:     
 

 همایش انجمن حسابداران خبره ایران: چهلمین

عمل در: هزینه دیریتم
تهراندانشگاهمدیریتدانشکدهالغدیر،تاالر،1397مهر11شنبه،چهار

 «انفرادینام  ثبت فرم»

 ....................................................................................................................................... به نشانی .......................................................جانب  این

 .....................................(faxنمابر ) ..................................... تلفن همراه........... ...........................تلفن )ثابت( ............................. ......... رقمی( کدپستی)ده

 ...................................................ریال )اعالمیه پیوست( به حساب  ............................. با واریز مبلغ  ..............................................................................ایمیل 

 دارم. در همایش اعالم می نام ه تقاضای خود برای ثبتبدین وسیل ........................................................بانک .......................................... نزد شعبه

 (...........................)شماره عضویت:   عضو انجمن حسابداران خبره ایران □
 (...........................)شماره عضویت:  جامعه حسابداران رسمی ایرانعضو  □

 (PACTدر مرکز موزش حسابداران خبره ) ............................................................................................... دانشجوی دوره □

 (PACTاز مرکز موزش حسابداران خبره ) ........................................................................................... آموخته دورهدانش □

 امضاء:                          تاریخ:           

 


