به نام خدا
فرم ثبت نام در دورههای آموزشی ،کاربردی آتی نگرمهر
عنوان دوره آموزشی :

* نام و نام خانوادگی بطور کامل:
* تاريخ تولد/ :

* نام پدر:

31 /

*کد ملی:
* مقطع تحصيلی:

* رشته تحصيلی:

* سال فارغ التحصيلی:

* دانشگاه محل تحصيل:

* وضيعت تاهل:

* شغل:
* محل کار:

* تلفن همراه:

* فکس محل کار:

Email:

*تلفن ثابت :
آدرس پستی:

داوطلب گرامی پس از مطالعه موارد ذیل فرم را امضا فرمایید:
 رعايت کليه شئونات اسالمی ،نظم ،انضباط و حضور به موقع در کالس برای کليه دانشجويان الزامی است.
 شهريه دوره پس از واريز به حساب و ثبت نام در دوره به هيچ عنوان مسترد نخواهد شد.
 کليه کالس ها مطابق برنامه زمانبندی اعالم شده برگزار خواهد گرديد و در صورت هر گونه تغيير احتمالی در برنامه
کالسی مراتب از طريق تماس تلفنی به اطالع داوطلبان خواهد رسيد.
 عمليات کارگاهی و امکانات عملی با توجه به مقتضيات موجود انجام خواهد شد و بنا به شرايط زمانش و مکانش قابل
جابجايی است
 عدم شرکت در کالسها پس از ثبت نام  ،هيچگونه حقی را جهت انصراف داوطلبان ايجاد نخواهد کرد.
 کليه دانشجويان موظف هستند شهريه دوره را قبل از شروع دوره پرداخت و اصل فيش واريزی،کپی کارت ملی،دو قطعه
عکس را به متصدی ثبت نام تسليم نمايند .
 پوشش مقنعه برای خانم ها الزامی می باشد.
 دريافت گواهينامه شرکت در دوره منوط به موفقيت در آزمون پايان دوره و يا تاييد مدرس مربوطه می باشد.
 مشاوره،خريد،فروش و واريز وجه بايد مستقيماً با شرکت آتی نگرمهر انجام شود .آتی نگرمهر مسئوليتی جهت پاسخگويی
به افرادی که بامدرسين ومشاورين وارد معامله می شوند نخواهد داشت.

با اطالع کامل از ضوابط و شرایط ثبت نام مندرج در این فرم اقدام به ثبت نام

اینجانب
می نمایم.

امضاء فراگیر:

تاریخ:
مبلغ پرداختی:
 نحوه آگاهی از برگزاری دوره:
مطبوعات
نام روزنامه يا مجله:
..........................

SMS

EMAIL

□ اينترنت

□ دوستان

آدرس سايت:

نام معرف:

..........................

...............................

 عالقمند به شرکت در چه دوره های دیگری هستید؟

□ پوستر
ساير
.................................

