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  اولین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در ایرانفرم نظر خواهی از شرکت کنندگان در 

  ، تهران1383بهمن  7-6 

فوق الذکر، خواهشمند است با تکمیل فرم نظر  کنفرانسشرکت کننده عزیز، ضمن تشکر از شرکت شما در 

  هره مند سازید.خواهی ذیل، ما را از راهنمایی هاي خود براي برنامه ریزي هاي آینده ب

  با تشکر

  دبیرخانه کنفرانس

  ن:گامشخصات شرکت کنند
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