
سهم شرکتسهم هنرجو(بریال)شهریه نام دورهسهم شرکتسهم هنرجو(بریال)شهریه نام دوره

      4,400,000    1,100,000      5,500,000اشپز غذاهای فوری     4,400,000   1,100,000     5,500,000شیرینی تر ساز پیشرفته

      6,400,000    1,600,000      28,000,000شیرینی پز درجه      5,040,000   1,260,000     16,300,000شیرینی پزدرجه

      6,000,000    1,500,000      7,500,000کیک ساز و ترساز     3,384,000      846,000     4,230,000(پیشرفته) شیرینی پز شیرینی های خشک

      4,000,000    1,000,000      25,000,000آشپز کشتی درجه      6,000,000   1,500,000     7,500,000(کارودانش)شیرینی پز شیرینی های خشک

      2,400,000       600,000      3,000,000خوشنویسی مقدماتی     8,640,000   2,160,000  210,800,000آشپز درجه

      2,400,000       600,000      3,000,000خوشنویسی پیشرفته     4,000,000   1,000,000     5,000,000ساالد ساز و اردور ساز

      2,400,000       600,000      3,000,000نقاشی کودکان     5,400,000   1,350,000     6,750,000کباب زن و تخته کار 

      2,656,000       664,000      13,320,000پرده دوز درجه     5,760,000   1,440,000     7,200,000متصدی کافی شاپ

      9,496,000    2,374,000    11,870,000خیاط لباس شب و عروس     4,160,000   1,040,000     5,200,000کیک ساز

      4,264,000    1,066,000      5,330,000شلواردوز      9,120,000   2,280,000  11,400,000اشپز سنتی

      5,064,000    1,266,000      6,330,000خیاط لباس های کشی      6,400,000   1,600,000     8,000,000روز- اشپز مخصوص

      5,960,000    1,490,000      7,450,000طراحی لباس زنانه و دخترانه      2,000,000      500,000     2,500,000آموزش حلوا

      4,240,000    1,060,000      5,300,000دوزنده چادر و مقنعه      4,080,000   1,020,000     5,100,000اشپز غذاهای فوری

      8,800,000    2,200,000    11,000,000شلوار دوز درجه یک زنانه     6,560,000   1,640,000     8,200,000مانتو دوز

    10,560,000    2,640,000    13,200,000پرده دوز     5,456,000   1,364,000     6,820,000بچه گانه و دخترانه دوز

      4,800,000    1,200,000      6,000,000دسرساز مقدماتی     8,800,000   2,200,000  11,000,000دوزنده لباس بدون الگو

      3,760,000       940,000      4,700,000تزئین کننده کیک     7,320,000   1,830,000     9,150,000نازوکدوززنانه مقدماتی

      3,600,000       900,000      4,500,000دسرساز سنتی     7,320,000   1,830,000     9,150,000نازوکدوززنانه پیشرفته

      6,680,000    1,670,000      18,350,000اشپز درجه     8,800,000   2,200,000  11,000,000مانتو دوز درجه یک زنانه

    10,120,000    2,530,000    112,650,000انواع کباب های  ویژه ترم   11,520,000   2,880,000  14,400,000ضخیم دوز زنانه

    10,120,000    2,530,000    212,650,000انواع کباب های  ویژه ترم   11,520,000   2,880,000  114,400,000خیاط لباس شب وعروس ترم

    10,120,000    2,530,000    312,650,000انواع کباب های  ویژه ترم   11,520,000   2,880,000  214,400,000خیاط لباس شب وعروس ترم

      3,600,000       900,000      4,500,000آموزش جواهر دوزی      7,200,000   1,800,000     9,000,000خیاطی ویژه

      2,080,000       520,000      2,600,000نقاشی روی پارچه      3,728,000      932,000     4,660,000پیراهن دوز مردانه و شومیزه زنانه و بچه گانه

      6,608,000    1,652,000      28,260,000پرده دوز درجه   11,520,000   2,880,000  14,400,000پیتزاها

      3,600,000       900,000      4,500,000پولک و منجوق دوزی     4,800,000   1,200,000     6,000,000کباب های مقدماتی

      3,600,000       900,000      4,500,000گلدوزی دستی     4,800,000   1,200,000     6,000,000کباب های پیشرفته

      2,400,000       600,000      3,000,000طراحی لباس مقدماتی      4,800,000   1,200,000     6,000,000کباب های تکمیلی

بسمه تعالی

فرهنگسرای فردوسی

(با همکاری مؤسسه علم و اندیشه)هنری-فرم ثبت نام کالسهای آموزشی 

شـــاغل در واحد                   :                                 بشــــماره پرســــنلی:                                خـــانم/ بدینوســــیله گــــواهی مـــی شــــود آقـــای 

.هزینه این فرم از طرف این شرکت تعهد می گردد% 80         از کارکنان این مجتمع بوده و پرداخت 

مهر و امضاء امور اداری                                                                                                                                       

اقدامات

پرداخت شهریه به صورت نقدی هنگام تحویل فرم ثبت نام به دفتر مؤسسه- 1   

نگهداری رسید پرداخت وجه و تحویل به مربی در جلسه اول تشکیل کالس- 2   

:مقررات

.شرط تشکیل کالس به حد نصاب رسیدن تعداد متقاضیان می باشد     -   

.رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزارمی می باشد     -   

.در صورت انصراف شهریه پرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود     -   

هنری- شهریه کالس های آموزشی 

:به شماره شناسنامه

:(در صورت شرکتی بودن)نام شرکت 

:نشانی و تلفن

.می باشم

:خانم/ آقای :   اینجانب

:  مدرک تحصیلی

:  نسبت با شاغل

:  متقاضی شرکت در کالس

:  تاریخ تکمیل فرم

:تاریخ تولد

     امضاء متقاضی

تاییدیه امور اداری شرکت تابعه
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