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(20%)

سهم شرکت 

(80%)

24013,000,0002,600,00010,400,000مانتو دوز ترم 12015,600,0003,120,00012,480,00032آشپز غذاهای رژیمی /1آشپز سنتی ترم 1

4026,000,0005,200,00020,800,000شلوار دوز 22015,600,0003,120,00012,480,00033آشپز غذاهای رژیمی /2آشپز سنتی ترم 2

8034,500,0006,900,00027,600,000راسته دوز 32015,600,0003,120,00012,480,00034آشپز غذاهای رژیمی /3آشپز سنتی ترم 3

13019,500,0003,900,00015,600,000ضخیم دوز زنانه ترم 2010,000,0002,000,0008,000,00035آشپز غذاهای فوری 4

23019,500,0003,900,00015,600,000ضخیم دوز زنانه ترم 12018,900,0003,780,00015,120,00036تزیین کیک ترم 5

33019,500,0003,900,00015,600,000ضخیم دوز زنانه ترم 22018,900,0003,780,00015,120,00037تزیین کیک ترم 6

12032,500,0006,500,00026,000,000چرم دوزی ترم 12035,000,0007,000,00028,000,00038دسر ساز ترم 7

22032,500,0006,500,00026,000,000چرم دوزی ترم 23035,000,0007,000,00028,000,00039دسر ساز ترم 8

2019,500,0003,900,00015,600,000طراح گرافیک رایانه ای با فتوشاپ2034,500,0006,900,00027,600,00040ساالد ساز و اردو ساز9

1527,300,0005,460,00021,840,000ورکشاپ هنری3034,500,0006,900,00027,600,00041قناد 10

2010,000,0002,000,0008,000,000تزریق ژله/ میوه آرایی /سفره آرایی 12019,500,0003,900,00015,600,00042شیرینی پز شیرینی های خشک ترم 11

1510,400,0002,080,0008,320,000نقاشی کودکان22019,500,0003,900,00015,600,00043شیرینی پز شیرینی های خشک ترم 12

2028,600,0005,720,00022,880,000رزین2029,000,0005,800,00023,200,00044کارگاه آشپزی 13

12015,600,0003,120,00012,480,000تریکو ترم 2029,000,0005,800,00023,200,00045کارگاه شیرینی پزی14

22015,600,0003,120,00012,480,000تریکو ترم 12019,500,0003,900,00015,600,00046کیک ساز ترم 15

11035,000,0007,000,00028,000,000بازارهای مالی 22019,500,0003,900,00015,600,00047کیک ساز ترم 16

21035,000,0007,000,00028,000,000بازارهای مالی ترم 1532,500,0006,500,00026,000,00048ورکشاپ کیک های خامه ای مدرن17

31035,000,0007,000,00028,000,000بازارهای مالی ترم1535,000,0007,000,00028,000,00049ورکشاپ آشپزی 18

11535,000,0007,000,00028,000,000تحلیل تکنیکال بورس ترم 1535,000,0007,000,00028,000,00050ورکشاپ کباب ها19

21535,000,0007,000,00028,000,000تحلیل تکنیکال بورس ترم 1519,500,0003,900,00015,600,00051کیک های کافیشاپ20

1511,700,0002,340,0009,360,000مجسمه سازی کودکان1530,000,0006,000,00024,000,00052ورکشاپ تخصصی صنایع غذایی21

1511,700,0002,340,0009,360,000سفالگری کودکان15033,800,0006,760,00027,040,00053نازک دوز زنانه ترم 22

1535,000,0007,000,00028,000,000ورکشاپ غذاهای ویژه25027,300,0005,460,00021,840,00054نازک دوز زنانه ترم 23

13026,500,0005,300,00021,200,000هفت مهارت رایانه 14013,000,0002,600,00010,400,00055مانتو دوز ترم 24

1012,000,0002,400,0009,600,000زبان کامپیوتر205,000,0001,000,0004,000,00056طراحی مقدماتی کودک و نوجوان25

1510,400,0002,080,0008,320,000نقاشی و تصویر سازی کودکان8034,500,0006,900,00027,600,00057نازک دوز26

1510,400,0002,080,0008,320,000خالقیت و کاردستی کودکان205,000,0001,000,0004,000,00058طراحی صفحات وب 27

2032,500,0006,500,00026,000,000چرم دوزی فوق پیشرفته2032,500,0006,500,00026,000,00059ورکشاپ هنری28

22015,000,0003,000,00012,000,000هنری ترم 12015,000,0003,000,00012,000,00060هنری ترم 29

157,500,0001,500,0006,000,000نقاش گواش157,500,0001,500,0006,000,00061نقاشی پاستل30

2105,000,0001,000,0004,000,000الکرولیک ترم1105,000,0001,000,0004,000,00062الرولیک ترم31

.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                                                                                           

 

امور فرهنگی شرکت عملیات غیر صنعتی و خدمات صنایع پتروشیمی 

(فرهنگسرای باقرالعلوم )هنری با همکاری آموزشگاه علم و اندیشه - فرم ثبت نام کالسهای آموزشی      

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

.یا مبلغ           از طرف این 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

.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


