
نام دورهردیف
مدت 

ساعت
شهریه به ریال

سهم هنرجو 

(20%)

سهم شرکت 

(80%)
نام دورهردیف

مدت 

ساعت
شهریه به ریال

سهم هنرجو 

(20%)

سهم شرکت 

(80%)

ACCESS2024,000,0004,800,00019,200,000کاربر 11027,500,0005,500,00022,000,00025تحلیلگر تکنیکال بورس ترم 1

2214,000,0002,800,00011,200,000کاربر فتوشاپ21027,500,0005,500,00022,000,00026تحلیلگر تکنیکال بورس ترم 2

12027,500,0005,500,00022,000,000افترافکت ترم31027,500,0005,500,00022,000,00027تحلیلگر تکنیکال بورس ترم 3

23027,500,0005,500,00022,000,000افترفکت ترم41022,100,0004,420,00017,680,00028تحلیلگر تکنیکال بورس ترم4

32027,500,0005,500,00022,000,000افترفکت ترم1427,500,0005,500,00022,000,00029فارکس ترم5

15027,500,0005,500,00022,000,000کاربر گرافیک رایانه ای ترم2427,500,0005,500,00022,000,00030فارکس ترم6

25027,500,0005,500,00022,000,000کاربر گرافیک رایانه ای ترم3427,500,0005,500,00022,000,00031فارکس ترم7

12022,100,0004,420,00017,680,000 ترمC#برنامه نویسی 4427,500,0005,500,00022,000,00032فارکس ترم8

22022,100,0004,420,00017,680,000 ترمC#برنامه نویسی2027,500,0005,500,00022,000,00033 مقدماتی3DMAXطراح معماری با نرم افزار 9

1427,500,0005,500,00022,000,000ارز دیجیتال ترم2027,500,0005,500,00022,000,00034 پیشرفته3DMAXطراح معماری با نرم افزار 10

2427,500,0005,500,00022,000,000ارز دیجیتال ترم12027,500,0005,500,00022,000,00035 ترم Autocodنقشه کشی ساختمان با 11

3427,500,0005,500,00022,000,000ارزدیجیتال ترم22027,500,0005,500,00022,000,00036 ترم AutoCadنقشه کشی ساختمان با 12

4427,500,0005,500,00022,000,000ارز دیجیتال ترم2027,500,0005,500,00022,000,00037محتوا  ساز آموزش الکترونیکی13

4027,500,0005,500,00022,000,000حسابدارمالیاتی15027,500,0005,500,00022,000,00038کاربررایانه ترم 14

24011,500,0002,300,0009,200,000حسابداری مالیاتی ترم25012,000,0002,400,0009,600,00039کاربر رایانه ترم 15

8027,500,0005,500,00022,000,000حسابدار12027,500,0005,500,00022,000,00040حسابداری عملی کاربردی نرم 16

12027,500,0005,500,00022,000,000کارگاه حسابدار تخصصی ترم2207,500,0001,500,0006,000,00041حسابداری عملی کاربردی نرم17

22010,000,0002,000,0008,000,000کارگاه حسابدار تخصصی ترم2027,500,0005,500,00022,000,00042نرم افزار هلو 18

12027,500,0005,500,00022,000,000طراحی صفحات وب اندروید ترم ICDL8023,000,0004,600,00018,400,00043کاربر 19

22027,500,0005,500,00022,000,000طراحی صفحات وب اندروید ترم 1510,000,0002,000,0008,000,00044کامپیوتر کودکان20

11527,500,0005,500,00022,000,000تعمیرات تلفن همراه ترم812,000,0002,400,0009,600,00045عکاسی با موبایل21

11010,000,0002,000,0008,000,000تعمیرات تلفن همراه تکمیلی ترم2020,000,0004,000,00016,000,00046عکاسی عمومی22

21527,500,0005,500,00022,000,000تعمیراات تلفن همراه ترم 2027,500,0005,500,00022,000,00047عکاس دیجیتال 23

21522,500,0004,500,00018,000,000 تعمیرات تلفن همراه تکمیلی ترم24027,500,0005,500,00022,000,00048 ترم 1عکاس پرتره و آتلیه  ترم 24

.ارائه دهید (ع) به مدیریت فرهنگسرای باقرالعلوم52425871لطفاً نظرات و پیشنهادات خود را از طریق شماره - 5   

ضلع شمالی میدان کیمیا-هزار واحدی - شهرک بعثت :    آدرس                                                                                           

.به صورت نقدی پرداخت و تسویه گردد  (سهم کارمند)لطفاً هنگام تحویل فرم ثبت نام  به دفتر موسسه  شهریه - 1    

.شرط تشکیل هرکالس به حدنصاب رسیدن تعداد متقاضیان می باشد - 2   

.رعایت حجاب و شئونات اسالمی الزامی می باشد - 3   

.  تماس حاصل فرمائید09031224431- 52425876جهت ارتباط با مؤسسه با شماره های - 4   

شهریه دوره های آموزشی

:توضیحات 

 

 (ع)فرهنگسرای باقرالعلوم 

(با همکاری آموزشگاه علم و اندیشه )مهارتی -فرم ثبت نام کالسهای آموزشی 

هزینه این فرم یامبلغ              از طرف این% 80از کارکنان این مجتمع بوده و پرداخت :                                           خانم                                       بشماره پرسنلی/آقای: بدینوسیله گواهی می شود

.شرکت تعهد می گردد

                                                                                                                                                                                                     مهر و امضای امور اداری

:نام شرکت :                                                   تاریخ تولد:                                         خانم                                          به کد ملی/ آقای:  اینجانب

.می باشم:                                                    متقاضی شرکت در دوره :                                                نسبت با شاغل

امضاء متقاضی:                                                                             تاریخ درخواست :                                                              تلفن  

تائیدیه اموراداری شرکت تابعه

POSC-FO-738-00 


