
%80سهم شرکت %20سهم کارمند (ریال)شهریه نام دورهردیف سهم شرکت %80%20 سهم کارمند(ریال)شهریه نام دورهردیف

ICDL7,770,0001,554,0006,216,00023Java9,500,0001,900,0007,600,000کاربر 1

2Network+  (N10-007)8,000,0001,600,0006,400,00024Android Pack12,000,0002,400,0009,600,000

WorkGroup (697-70)        شبکه3

 MCSA Windows  7  , 10 (698-70)
 MCSD , SQLپک ویژه تولید و توسعه نرم افزار 9,500,0001,554,0007,600,00025

(هر سطح)پنج سطح 
14,000,0002,800,00011,200,000

14,400,0002,880,00011,520,000دوره آموزش  اتوکد  و ترسیم نقشه های اجرایی9,500,0001,900,0007,600,00026(70-740)2016شبکه با ویندوز سرور4

14,400,0002,880,00011,520,000   سطح یک3D max       9,500,0001,900,0007,600,00027(70-741)2016شبکه با ویندوز سرور5

9,500,0001,900,0007,600,000   سطح دو 3D max       9,500,0001,900,0007,600,00028(70-742)2016 شبکه با ویندوز سرور6

14,400,0002,880,00011,520,000اصول حسابداری پایه 9,500,0001,900,0007,600,00029اصول شبکه بندی کامپیوتر7

8
پک ویژه مهندسی شبکه 

(هر سطح)پنج سطح 
7,000,0001,400,0005,600,000حسابداری کاربردی با رویکرد اشتغال14,000,0002,800,00011,200,00030

9CCNA14,400,0002,880,00011,520,00031English for Computer carrier7,000,0001,400,0005,600,000

10CCNA-Security14,400,0002,880,00011,520,00032Computer  Business  English 14,400,0002,880,00011,520,000

11
CCNP Pack  

(هر سطح )دو سطح 
12,000,0002,400,0009,600,00033MTCNA-MTCRE-MTCWE

MTCTCE-MTCUME-MTCINE
14,000,0002,800,00011,200,000

12HTML/CSS9,500,0001,900,0007,600,00034CWNA14,400,0002,880,00011,520,000

13Bootstrap9,500,0001,900,0007,600,00035Virtualization- VCP14,000,0002,800,00011,200,000

14JavaScript/Jquery9,500,0001,900,0007,600,00036  Securitey +  -  CEH -  CISSP 
(هر سطح)پنج سطح 

14,400,0002,880,00011,520,000

15PHP/MySQL9,500,0001,900,0007,600,00037A+11,000,0002,200,0008,800,000

16CMS-WordPress9,500,0001,900,0007,600,00038 14,000,0002,800,00011,200,000(هر سطح)تعمیرات کامپیوتر  سه سطح

8,000,0001,600,0006,400,000(هر سطح)تعمیرات نوت بوک چهار سطح 18,000,0001,600,0006,400,00039فتوشاپ  سطح 17

14,000,0002,800,00011,200,000تعمیرات عمومی چاپگر و کاربری چاپگر28,000,0001,600,0006,400,00040فتوشاپ سطح 18

تعمیرات تخصصی چاپگرهای لیزری تکرنگ9,500,0001,900,0007,600,00041میکس 19
(هر سطح)سه سطح 

12,000,0002,400,0009,600,000

1,400,000280,0001,120,000تعمیرات تخصصی چاپگرهای مولتی فانکشن یا چند کاره9,500,0001,900,0007,600,00042(CorelDraw-illistrator)برداری 20

21
برنامه نویسی کنسول اپلیکیشن با  

   C#/  C++ / C
9,500,0001,900,0007,600,00043MS Project9,000,0001,800,0007,200,000

22C#   9,500,0001,900,0007,600,000     برنامه نویسی فرم  اپلیکیشن با

بسمه تعالی

فرهنگسرای فردوسی

(با همکاری آموزشگاه هیوا )تخصصی - فرم ثبت نام کالسهای آموزشی 

تخصصی-شهریه کالس های آموزشی

: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     -   

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   

هزینه این % 80شـــاغل در واحد                 از کارکنان این مجتمع بوده و پرداخت :                                 بشــــماره پرســــنلی:                           خـــانم/ بدینوســــیله گــــواهی مـــی شــــود آقـــای 

.فرم از طرف این شرکت تعهد می گردد

 مهر و امضاء امور اداری                                                                                                                                      

تاییدیه امور اداری شرکت تابعه

:خانم/ آقای :   اینجانب

:  مدرک تحصیلی

:  نسبت با شاغل

:  متقاضی شرکت در کالس

:  تاریخ تکمیل فرم

:به شماره شناسنامه

:(در صورت شرکتی بودن)نام شرکت 

:نشانی و تلفن

.می باشم
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