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PHP6,300,00012600005040000 با WEBتوسعه دهنده 15,310,0001062000424800030 درجهICDLرایانه کار 1

EXCEL2,910,0005820002328000کارور 22,780,000556000222400031 درجهICDLرایانه کار 2

Word2,900,0005800002320000کارور 3,000,000600000240000032کامپیوتر کودکان3

4POWER POINT910,000182000728000333,800,0007600003040000تایپ سریع،اصول نامه نگاری و جداول اداری

13800005520000        6,900,000پیرایش موی زنانه از روی عکس و تصویرSSP8,900,0001780000712000034تدوین فیلم وصدا5

5420002168000        2,710,000آرایشگر ناخنCIW13,000,00026000001040000035رایانه کار 6

7Out Look7,700,00015400006160000368580003432000        4,290,000پیرایشگر کودک

15900006360000        7,950,000چهره پردازی کودک2,980,000596000238400037شهروند الکترونیکی8

3720001488000        1,860,000(زنانه)طراحی با حنا بر روی بدن 7,140,0001428000571200038طراحی گرافیک رایانه ای9

10420004168000        5,210,000(زنانه)کاله گیس باف با موی طبیعی SQL,Access7,270,0001454000581600039بانک اطالعاتی 10

5800002320000        2,900,000خود آرایی زنانه 10,053,0002010600804240040کاربر رایانه11

7160002864000        3,580,000(زنانه)بافت مو7,420,0001062000593600041کاربر نرم افزار اداری12

7500003000000        3,750,000پاک سازی پوست صورت زنانهACCESS3,100,000620000248000042کارور 13

9650003860000        4,825,000(1)آرایش و پیرایش زنانه 3D MAX8,350,0001670000668000043کارور 14

9650003860000        4,825,000(2)آرایش و پیرایش زنانه CORELDRAW4,000,000800000320000044کارور 15

10430004172000        5,215,000(1)متعادل ساز چهره زنانه JAVA5,840,0001168000467200045برنامه نویس 16

10430004172000        5,215,000(2)متعادل ساز چهره زنانه ASP.NET4,100,000820000328000046برنامه نویس 17

10500004200000        5,250,000پیرایشگر موهای زائد با مومC#   (Web Applivation)    10,710,0002142000856800047برنامه نویس 18

13080005232000        6,540,000پیرایشگر موی زنانهWEB6,300,0001260000504000048طراح مقدماتی صفحات 19

13790005516000        6,895,000(1)کاربر مواد شیمیایی  Dreamweaver4,210,000842000336800049کارور 20

13790005516000        6,895,000(2)کاربر مواد شیمیایی  AUTO CAD4,470,000894000357600050کارور 21

11650004660000        5,825,000(1)آرایشگر موی زنانه Freehand4,361,000872200348880051کارور 22

11650004660000        5,825,000(2)آرایشگر موی زنانه WEB8,600,0001720000688000052 برای طراحی HTMLبرنامه نویس زبان 23

    9450003,780,000        4,725,000(1)آرایشگر عروس Flash MX4,900,000980000392000053کارور 24

    9450003,780,000        4,725,000(2)آرایشگر عروس PHOTOSHOP3,900,000780000312000054کارور 25

9100003640000        4,550,000پیرایشگر ابرو و صورت زنانهPREMIERE2,550,000510000204000055کارور 26

22600009040000     11,300,000(1)آرایشگر دایم صورت زنانه  SQL SERVER9,740,0001948000779200056مدیر 27

    22600009,040,000     11,300,000(2)آرایشگر دایم صورت زنانه  14,400,00028800001152000057طراح و توسعه دهنده عمومی وب28

22600009040000     11,300,000(3)آرایشگر دایم صورت زنانه  5,520,0001104000441600058تکنسین شبکه های کامپیوتری و بیسیم29

بسمه تعالی

فرهنگسرای فردوسی

(با همکاری آموزشگاه استقالل )تخصصی - فرم ثبت نام کالسهای آموزشی 

تخصصی-شهریه کالس های آموزشی

: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     -   

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   

شـــاغل در واحد                 از کارکنان این مجتمع بوده و :                                 بشــــماره پرســــنلی:                           خـــانم/ بدینوســــیله گــــواهی مـــی شــــود آقـــای 

.هزینه این فرم از طرف این شرکت تعهد می گردد% 80پرداخت 

 مهر و امضاء امور اداری                                                                                                                                      

تاییدیه امور اداری شرکت تابعه

:خانم/ آقای :   اینجانب

:  مدرک تحصیلی

:  نسبت با شاغل

:  متقاضی شرکت در کالس

:  تاریخ تکمیل فرم

:به شماره شناسنامه

:(در صورت شرکتی بودن)نام شرکت 

:نشانی و تلفن

.می باشم
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