انرژی نتورک
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فرم ثبت نام
دانش پژوه گرامی:
ضمن عرض خیر مقدم و آرزوی موفقیت برای شما  ،خواهشمند استت هتتت ااعتاز از مقترراض و ضتواب دوره آموزشت
صفحه  2را مطالعه و سپس نسبت به تکمیل فرم ثبت نام اقدام فرمائید.
اطلاعات فردی

نام:
شماره شناسنامه:
آخرین مدرک تحصیع :
تعفن ثابت:

نام خانوادگ :
صادره از:
رشته تحصیع :
تعفن همراه:

آدرس منزل:
آدرس پست الکترونیک :

شغل:

نام پدر:
تاریخ تولد:

اطلاعات دوره

عنوان دوره

متقاضی تکمیل شود

اطلاعات مالی توسط

مبعغ فیش

شماره فیش

سطح:
این قسمت توسط مرکز تکمیل می شود

چک لیست مدارک:
فیش واریزی
مدارک مرتب با تخفیف
ثبت کامپیوتری
ااعاعاض مندرج در فرم مورد تایید م باشد.
نام و امضاء مسئول ثبت نام:
تاریخ:

مجموعه مقرراض و ضواب دوره های آموزش :

روز برگزاری

تاریخ فیش

تاریخ تحویل

درصد تخفیف

امضاء ارزیاب:

عکس
صدور کارض شناسای

ساعت برگزاری

موضوز تخفیف

انرژی نتورک

www.EnergyNetwork.ir
فرم ثبت نام
 -1شتریه ثبت نام دوره های آموزش باید به نام شخص متقاض دوره به حساب شرکت کنترل انرژی پاسارگاد یا مدیرعامل شرکت واریز و اصل فیش تحویتل
مسئول ثبت نام(خانم ولوی) گردد پرداخت نقدی به هر عنوان غیر قانون و غیر قابل پیگیری م باشد.
 -2رعایت پوشش اسعام و اخعاق برای کعیه فراگیران در محی برگزاری دوره های آموزش الزام است.
 -3همراه داشتن کارض مع در تمام هعساض الزام است.
 -4حضور فراگیران در کعاس قبل از حضور استاد الزام است.
 -5حضور همراه به هر عنوان در کعاس ممنوز است.
 -6استفاده از تعفن همراه و استعمال دخانیاض در محی آموزش ممنوز م باشد.
 -7مرکز آموزش در قبال اموال همراه فراگیران هیچگونه مسئولیت نخواهد داشت.
 -8روز و ساعت کعاس آموزش بعد از شروز دوره به هیچ عنوان قابل تغییر نم باشد.
 -9فراگیر موظف به حضور مرتب در کعاس ها ابق برنامه تعیین شد ه از سوی مرکز آموزش م باشد .غیبت فراگیر در یک از موارد ذیل موهب محتروم شتدن
وی از دریافت گواهینامه پایان دوره خواهد شد:
الف -غیبت غیر موهه بیش از یک پنجم کل ساعاض دوره.
ب -افزایش مجموز غیبت های موهه و غیر موهه از یک سوم کل ساعاض دوره.
تبصره :تشخیص غیر موهه و موهه بودن غیبت فراگیر به عتده مرکز آموزش م باشد.
 -11اعطاء گواه پایان دوره منوط به تسویه حساب کامل ،تحویل کارض عضویت و کسب امتیازاض لازم م باشد.
 -11حداقل نمره قبول برای صدور گواه پایان دوره  12از  21یا  61از  111م باشد
 -12صدور هر گونه گواه  ،ح داکثر تا یکسال پس از اتمام دوره امکانپذیر م باشد.کعیه مدارک و مستنداض مربواه پس از مدض مذکور معدوم خواهد شد.
 -13شرکت در امتحان مجدد در صورض موهه بودن غیبت فراگیر با تایید مدیر مرکز آموزش و پس از پرداخت  %31شتریه ،بعامانع م باشد.
-14کلاس در صورت به حد نصاب رسیدن دوره برگزار می گردد .در غیر این صورت کل شهریه به داوطلب مسترد خواهد شد.
 -16شرای و نحوه بازپرداخت شتریه به ععت انصراف از دوره آموزش :
الف -متقاض انصراف از دوره لازم است فرم انصراف از دوره را از وب سایت دریافت و تکمیل نماید.
ب -میزان استرداد شتریه مطابق هدول ذیل خواهد بود:
زمان انصراف
24ساعت قبل از تشکیل کعاس
همزمان با تشکیل کعاس و عدم شرکت فراگیر در هعسه ای از کعاس
پس از تشکیل یک هعسه و عدم شرکت فراگیر در هعسه ای در کعاس
پس از تشکیل هعسه دوم و عدم شرکت فراگیر در هعسه ای در کعاس

میزان استرداد شتریه
%91
%61
%41
به هیچ وهه مسترد نم گردد.

ج -چک بازپرداخت شتریه منحصراً در وهه متقاض دوره صادر و در محل برگزاری دوره تحویل نامبرده خواهد شد.
د -هتت دریافت چک استرداد شتریه ارائه کارض شناسای معتبر( شناسنامه ،گواهینامه ،گذرنامه ،کارض مع ) به همراه تصویر آن الزام م باشد.
اینجانب  ............................................. ...با آگاه کامل از مقرراض و ضواب مندرج در این برگه ،درخواست ثبت نام در دوره آموزش را م نمایم.
امضاء داوطلب:
تاریخ:

