
 
 

 
  

  

 
 356121شماره ثبت 

 طبقه هشتم   95تهران ، میدان هفت تیر ، خیابان کریمخان زند ، خیابان خردمند شمالی ،شماره  نشانی : 
 88318551نمابر :  خط ( 10)  88318550تلفن : 

 

 مهدی ایوب زاده
 مدریعامل و عضو هیئت مدریه

 

 

 با سالم و احترام

دی بهره من بابا سابقه یک دهه فعالیت در عرصه آموزش ویژه کارکنان و مدیران سازمان ها و مراکز دولتی و خصوصی  بدین وسیله شرکت سامان به اندیش 

  :اندشرح  زیر به استحضار می رس آنالینصورت فضایی مطلوب بهرا در خود ب وتوانمند برنامه آموزشی اساتید مجراز

 استاد عنوان دوره /سمینار / کارگاه ردیف
 و زمان تاریخ

 برگزاری

ساعت 

 برگزاری

 شهریه

 ) ریال (

 رجبی استاد مدیریت استرس در شرایط کرونا 1
 پنجشنبه

11/10/99 

الی  9

12:30 
000/200/3 

 سید محسنیاستاد  گزارش نویسی در روابط عمومی 2
 چهارشنبه

17/10/99 

الی  9

12:30 
000/600/3 

 استاد رضایی صفر تا صد سرمایه گذاری در بورس 3

شنبه و یک

 چهارشنبه

 24/10/99و21

الی  9

12:30 
000/800/9 

 کاشانچیاستاد  ضوابط و مقررات تامین اجتماعی با آخرین اصالحات 4

سه شنبه و 

 چهارشنبه

 8/11/99و7

الی  9

12:30 
000/000/5 

 شیاستاد حسن کا کاربرد اکسل در حسابداری 5

سه شنبه و 

 چهارشنبه

 15/11/99و14

الی  9

12:30 
000/900/3 

 استاد قشقایی طرح دعاوی کار در دادگاه ها و دیوان عدالت اداری 6

 دوشنبه و

 سه شنبه 

 21/11/99و20

الی  9

12:30 
000/200/5 

 

 چگونگی ثبت نام:  

 ارسال معرفی نامه از سازمان / شرکت متبوع به همراه فرم تکمیل شده زیر   -1 

 63594بانـک ملت شعبه میدان هفت تیر کد  41/17618043به حساب جاری شماره خالص ارسال فیش واریز شهریه  – 2

    88318550شماره تلفن های  و ثبت نام با جهت کسب اطالعات بیشتر به نام شرکت سامان به اندیش رهاورد یاد   IR250120000000001761804341شبا

 .تماس حاصل فرمایید 88318551و یا نمابر  107داخلی خط (  10) 

………………………………………………………………… 
 ...........    شماره تماس : ............................... شماره نمابر : ..................................نام سازمان/ شركت : ........................................  نام رابط آموزش : ...................

 ........ .....   نام پدر : ......... ...............................ل تولد : .............نام و نام خانوادگي : .................................................  سمت : ............................................ سا

 ......................   پست الكترونيكي ......................................شماره شناسنامه : .....................  محل صدور : .........................      شماره همراه: ..............................

 ماره رديف دوره / سمينارمورد نظر ..........................مبلغ واريزي : ..................................ريال  شماره و تاريخ فيش پرداختي : ........................................  ش

 
 

 لزاميست .توضيح : تكميل فرم ثبت نام به ازاي هر نفر شركت كننده ا
 

 مل ل مع  بنام او  
 120320 شماره: 1399سال  زمستان آموزشی اهی وژیه  ربانهم

 16/09/99 تاریخ:
 


