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             First Name:   

             Last Name: 

           كد ملي:  

 28-82شماره فرم : 

 نام دوره : ...........................................

 تاریخ شروع :              /       /
 

 دوره هاي مورد عالقه:

 

 برگه ثبت نام مالحظه گردید. ضوابط و مقررات آموزشي مندرج در پشت

 

  21-39شماره فرم  : 

 2شماره بازنگري  : 

 
 



 

 مقررات آموزشی:

 :ضوابط اخالقی و انضباطی 

 شركت كننده موظف به رعایتظوابط اخالقي همراه  با پوشش مناسب در شان حضور در یک محيط فرهنگي و علمي است.

 محروم خواهد شد. در صورت عدم رعایت موارد ذكر شده از ادامه حضور در دوره)بدون استرداد شهریه(

 :غیبت 

 كل ساعات دوره را دارد.در غير اینصورت اجازه حضور در جلسه امتحان را نخواهند داشت. 4/2شركت كننده حق غيبت تا 

 استرداد: 

 خواهد بود. %211روز قبل از شروع دوره باشد استرداد شهریه معادل  9اگر اعالم انصراف تا 

 از مبلغ شهریه پرداختي كسر خواهد شد. %21روز مانده به كالس باشد  9و كمتر از اگر اعالم انصراف قبل از شروع دوره 

 از شهریه پرداختي كسر خواهد شد. %12اگر اعالم انصرافبعد از جلسه اول و قبل از جلسه دوم باشد

 اگر اعالم انصراف از جلسه ي دوم به بعد باشد هيچ گونه شهریه اي مسترد نخواهد شد

 فرایند استرداد فقط با صدور چک، در وجه ثبت نام كننده و یا شركت مربوطه امکان پذیر خواهد بود. الزم به ذكر است

 گواهینامه: 

 در آزمون(و تسویه حساب كامل صادر خواهد شد. 211از  01گواهي نامه بعد از پایان موفقيت آميز دوره )كسب حداقل نمره 

 مبلغ تاریخ شماره نوع پرداخت

    فيش چک

 ان مدیریت صنعتی هیچ گونه تعهدی در خصوص تامین پارکینگ نخواهد داشت.سازم


