
 «به نام آنكه جان را فكرت آموخت » 

 مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و اینده نگری 

 ی آموزشيهادوره نامفرم ثبت

 

 

داوطلب گرامي :                                                                             

باتوجه به اینكه صدور گواهينامه براساس اطالعات این فرم 

 طور کامل و خوانا تكميل فرمایيداشد لطفا فرم را بهبمي

 عنوان دوره :

 

 نام : 

 نام خانوادگي: 

 ی تحصيلي : رشته                        مدرك تحصيلي :                            نام پدر : 

 ین سمت براساس حكم کارگزیني : ی شناسنامه :                    آخرشماره

 ی فيش واریزی : تاریخ تولد :                              شماره

 :  كد ملي                         :محل صدور :                             مبلغ فيش واریزی 

 آدرس محل کار :

 تلفن همراه :                                                           تلفن منزل :                               کد شهرستان : 

        تلفن محل کار :                           کد شهرستان :

و 700100004001004503025663IRمرکز  شباشماره  واریزمبلغ دوره به  –2  نامه از سازمان متبوعمعرفي -1مدارك مورد نياز :  •

بانک مرکزی بنام تمرکز وجوه اختصاصي سازمان برنامه و بودجه کشور  362004557102500000000000000057خت داشناسه پر

 و ارسال فيش بانکي و فرم ثبت نام به مرکز آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری 

  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان خوزستان 2غربي ساختمان شماره  14ایدون نبش کيان پارس خيابان  اهواز  آدرس :

 ضوابط و مقررات آموزشي***

شوند لذا عنوان مأمور از سازمان خود در مدیریت آموزش و پژوهش تلقي ميکنندگان در طول دوره بهی شرکتکليه  1

 ردد .گهای اداری ، مجاز تلقي نميغيبت درخصوص مأموریت

الم ی اعی پروژه طبق برنامهی آزمون و ارائههای آموزشي شرکت در جلسهکنندگان در تمام فعاليتحضور شرکت  2

 ی دوره الزامي است .شده جهت دریافت گواهينامه
                                                   1 

 باشد .عات برنامه ميسا کل حداکثر غيبت مجاز در طول دوره           3
                                                10 

 گردد .ی غيبت تلقي ميبه منزله دقيقه (  15) بيش از تأخير در ورود و تعجيل در خروج  - 4

شند کنندگاني که دوره را با موفقيت به پایان برسانند و حد نصاب غيبت را رعایت کرده باصرفاً برای شرکت  5

  گواهينامه صادر خواهد شد

 

 گردم .                                                                                                        درجات فرم را متعهد ميرعایت قوانين آموزشي فوق و صحت من           اینجانب                         

                                                             

 امضا                       

 


