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

       7,200,000    1,800,000       9,000,000 پیشرفتهEXCELکارور         3,403,161      850,790      4,253,951بازاریاب

       4,000,000    1,000,000       5,000,000فتوشاپ  مقدماتی     11,520,000   2,880,000    114,400,000تحلیلگر تکنیکال بورس ترم 

       5,600,000    1,400,000       7,000,000فتوشاپ   پیشرفته     11,520,000   2,880,000    214,400,000تحلیلگر تکنیکال بورس ترم 

       MS Project1,850,000       370,000       1,480,000نرم افزار         8,000,000   2,000,000    10,000,000امنیت شبکه 

       1,950,000       390,000       1,560,000(E-Citizen)شهروند اکترونیک         7,200,000   1,800,000      19,000,000شبکه ترم

       9,600,000    2,400,000    12,000,000برنامه نویسی اندروید مقدماتی        7,200,000   1,800,000      29,000,000شبکه ترم

       9,600,000    2,400,000    12,000,000برنامه نویسی اندروید پیشرفته        3,040,000      760,000      3,800,000تزئین کننده فضای داخلی

       5,936,000    1,484,000       7,420,000کاربر نرم افزار اداری        3D-HOMEINTERIORS1,800,000      360,000      1,440,000طراح داخل منازل 

       5,712,000    1,428,000       7,140,000طراح گرافیک رایانه ای با فتوشاپ        8,000,000   2,000,000    10,000,000 مقدماتی3DMAXطراح معماری با نرم افزار 

       8,040,000    2,010,000    10,050,000کاربر رایانه        8,000,000   2,000,000    10,000,000 پیشرفته3DMAXطراح معماری با نرم افزار 

       CorelDraw3,900,000       780,000       3,120,000کارور         ETABS6,100,000      1,220,000   4,880,000تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با یرنامه 

       Flash3,320,000       664,000       2,656,000کارور         AutoCad11,000,000    2,200,000   8,800,000نقشه کشی ساختمان با 

       Sql Server10,000,000    2,000,000    8,000,000        7,520,000   1,880,000      9,400,000نقشه کشی سازه

       9,600,000    2,400,000    12,000,000میکس فیلم        6,600,000   1,650,000      8,250,000نقشه کشی عمومی ساختمان

    11,200,000    2,800,000    14,000,000افتر افکت مقدماتی        7,200,000   1,800,000      19,000,000طراح معماری داخلی ترم

       7,200,000    1,800,000       9,000,000حسابداری عملی کاربردی        7,200,000   1,800,000      29,000,000طراح معماری داخلی ترم

       9,600,000    2,400,000    12,000,000 مقدماتیHYSYS         7,520,000   1,880,000      9,400,000نقشه کشی معماری

Network+9,500,000      1,900,000   7,600,000        HYSYS9,600,000    2,400,000    12,000,000 پیشرفته       

       8,800,000    2,200,000    11,000,000 مقدماتیICDL8,000,000      1,600,000   6,400,000        MATLABکاربر 

       8,800,000    2,200,000    11,000,000 پیشرفتهMATLAB        3,200,000      800,000      4,000,000رباتیک

    11,520,000    2,880,000    14,400,000مهندس برنامه نویسC#(Windows Application)        9,600,000   2,400,000    12,000,000تعمیرات سخت افزار کامپیوتر

       8,800,000    2,200,000    11,000,000 مقدماتیMCITP        3,200,000      800,000      4,000,000کامپیوتر کودکان

       8,800,000    2,200,000    11,000,000 پیشرفتهMCITP        3,360,000      840,000      4,200,000عکاس دیجیتال سیار

       9,600,000    2,400,000    12,000,000تعمیرات تلفن همراه        6,400,000   1,600,000      8,000,000عکاس پرتره و آتلیه

بسمه تعالی

فرهنگسرای فردوسی

(با همکاری مؤسسه علم و اندیشه)تخصصی - 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     -   

تخصصی-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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