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15027,500,0005,500,00022,000,000(1)کمک حسابدار ICDL 13023,000,0004,600,00018,400,00039کاربر1

1509,500,0001,900,0007,600,000(2) کمک حسابدار 447,600,0001,520,0006,080,00040مربی آموزش الکترونیکی2

19027,500,0005,500,00022,000,000(1)حسابدار 12027,500,0005,500,00022,000,00041(1)تکنسین عمومی امنیت شبکه  3

19018,500,0003,700,00014,800,000(2)حسابدار 12015,500,0003,100,00012,400,00042(2)تکنسین عمومی امنیت شبکه  4

10019,000,0003,800,00015,200,000حسابداری دولتی15027,500,0005,500,00022,000,00043(1)کاربررایانه 5

12015,000,0003,000,00012,000,000حسابدار حقوق و دستمزد15011,500,0002,300,0009,200,00044(2)کاربررایانه 6

17027,500,0005,500,00022,000,000(1)حسابدار بهای تمام شده 14027,500,0005,500,00022,000,00045(1)طراح گرافیک رایانه ای با فتوشاپ 7

17016,500,0003,300,00013,200,000  (2)حسابدار بهای تمام شده 14027,500,0005,500,00022,000,00046(2)طراح گرافیک رایانه ای با فتوشاپ 8

8812,000,0002,400,0009,600,000حسابداری پیشرفته1402,000,000400,0001,600,00047(3)طراح گرافیک رایانه ای با فتوشاپ 9

16027,500,0005,500,00022,000,000(1)کاربر نرم افزار مالی WEB (1)8527,500,0005,500,00022,000,00048 برای طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان 10

16013,500,0002,700,00010,800,000(2)کاربر نرم افزار مالی WEB (2)853,500,000700,0002,800,00049 برای طراحی صفحات HTMLبرنامه نویس زبان 11

1527,500,0005,500,00022,000,000(1)نرم افزار هلو PC - LAPTAP (1)10127,500,0005,500,00022,000,00050تعمییر کار ماهر 12

154,500,000900,0003,600,000(2)نرم افزار هلو PC - LAPTAP (2)1019,500,0001,900,0007,600,00051تعمییر کار ماهر 13

16024,000,0004,800,00019,200,000مسئول سفارشات 11527,500,0005,500,00022,000,00052(1)کاربر اتوماسیون اداری 14

527,500,0005,500,00022,000,000(1)کارگاه حسابداری تخصصی 1153,500,000700,0002,800,00053(2)کاربر اتوماسیون اداری15

52,500,000500,0002,000,000(2)کارگاه حسابداری تخصصی Adobe Illustrator (1)15027,500,0005,500,00022,000,00054کاربر گرافیک رایانه ای با 16

527,500,0005,500,00022,000,000(1)کارگاه حسابداری فوق تخصصی Adobe Illustrator (2)15014,500,0002,900,00011,600,00055کاربر گرافیک رایانه ای با 17

52,500,000500,0002,000,000(2)کارگاه حسابداری فوق تخصصی Corel Draw (1)10027,500,0005,500,00022,000,00056کاربر گرافیک رایانه ای با 18

10827,500,0005,500,00022,000,000(1)حسابداری مالیاتی Corel Draw(2)100500,000100,000400,00057کاربر گرافیک رایانه ای با 19

10711,500,0002,300,0009,200,000  (2)حسابداری مالیاتی In Desing (1)12527,500,0005,500,00022,000,00058کاربر گرافیک رایانه ای با 20

1027,500,0005,500,00022,000,000(1)فارکس In Desing (2)1259,500,0001,900,0007,600,00059کاربر گرافیک رایانه ای با 21

1027,500,0005,500,00022,000,000(2)فارکس AFTER EFFECTS (1)10627,500,0005,500,00022,000,00060طراح انیمیشن ساز با 22

527,500,0005,500,00022,000,000(3)فارکس AFTER EFFECTS(2)1068,000,0001,600,0006,400,00061طراح انیمیشن ساز با 23

521,500,0004,300,00017,200,000(4)فارکس AFTER EFFECTS(1)10627,500,0005,500,00022,000,00062طراح جلوه های ویژه با 24

17027,500,0005,500,00022,000,000(1)کمک متصدی تنظیم اسناد مالی AFTER EFFECTS(2)1068,000,0001,600,0006,400,00063طراح جلوه های ویژه با 25

17015,500,0003,100,00012,400,000(2)کمک متصدی تنظیم اسناد مالی 2010,000,0002,000,0008,000,00064کامپیوتر کودکان26

17827,500,0005,500,00022,000,000(1)کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار 2427,500,0005,500,00022,000,00065دوره آموزش اتوکد و ترسیم نقشه های اجرایی27

17627,500,0005,500,00022,000,000(2)کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار matlab459,500,0001,900,0007,600,00066برنامه نویسی با 28

17614,000,0002,800,00011,200,000(3)کمک متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار C# (Web Application )  5022,100,0004,420,00017,680,00067* برنامه نویس 29

21527,500,0005,500,00022,000,000(1)متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار5011,000,0002,200,0008,800,00068(E-Citizen)استفاده از شهروند الکترونیکی 30

31 (1)3d max1027,500,0005,500,00022,000,00069 21427,500,0005,500,00022,000,000 (2)متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار

32 (2)3d max1027,500,0005,500,00022,000,00070 21427,000,0005,400,00021,600,000  (3)متصدی پذیرش سفارش خرید و فروش اوراق بهادار

33(3)3d max105,000,0001,000,0004,000,00071 1027,500,0005,500,00022,000,000(1)کارگاره حسابداری عملی کاربردی

107,500,0001,500,0006,000,000(2)کارگاره حسابداری عملی کاربردی 2427,500,0005,500,00022,000,00072نرم افزارهای کنترل پروژه 34

1027,500,0005,500,00022,000,000(1)ارزهای دیجیتال  12527,500,0005,500,00022,000,00073(1)کاربر گرافیکی محتوای آموزشی 35

1027,500,0005,500,00022,000,000(2)ارزهای دیجیتال  12522,900,0004,580,00018,320,00074(2)کاربر گرافیکی محتوای آموزشی 36

527,500,0005,500,00022,000,000(3)ارزهای دیجیتال  word press (1)17027,500,0005,500,00022,000,00075توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با  37

521,500,0004,300,00017,200,000(4)ارزهای دیجیتال  word press (2)17022,500,0004,500,00018,000,00076توسعه دهنده سیستم های مدیریت محتوا با  38

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

.شرط تشكيل هرکالس به حدنصاب رسيدن تعداد متقاضيان مي باشد      -2

.رعایت حجاب و شئونات اسالمي الزامي مي باشد      -3

 ارائه دهيد06152344850-2لطفاً نظرات و پيشنهادات خود را به شماره      -4

شهریه دوره هاي آموزشي

توضيحات

 

امور فرهنگي شرکت عمليات غير صنعتي و خدمات صنایع پتروشيمي 

(با همكاري آموزشگاه هيوا )تخصصي - فرم ثبت نام کالسهاي آموزشي 

هزینه این فرم یا مبلغ          از% 80از کارکنان این مجتمع بوده و پرداخت :                                           خانم                                       بشماره پرسنلي/آقاي: بدینوسيله گواهي مي شود

.طرف این شرکت تعهد مي گردد

                                                                                                                                                                                       مهروامضاء اموراداري

:نام شرکت :                                                   تاریخ تولد:                                         خانم                                          به کد ملي/ آقاي:  اینجانب

.مي باشم:                                                    متقاضي شرکت در دوره :                                    نسبت با شاغل

امضاء متقاضي:                                                                        تاریخ درخواست :                                                                                   تلفن 

تائيدیه اموراداري شرکت تابعه
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