
تاریخ برگزاري

غیر عضووابسته اصلی

ردیف

در صورت هر گونه سوال در خصوص دوره با شماره تلفنهاي 4-88551701 سرکارخانم صباغیان مسئول آموزش تماس حاصل فرمایید

نام شرکت/ سازمان:

( توضیح: هزینه ثبت نام براي  اعضاي اصلی انجمن با 50%  تخفیف معادل 400 هزار تومان وبراي  اعضاي وابسته انجمن با 30% تخفیف معادل 560 هزار تومان می باشد)

گواهینامه براي دانشجو صادر نخواهد شد

 Admin@steeliran.org 5-لطفا تصویر فیش واریزي هزینه ثبت نام به اضافه هزینه کتب دوره به شماره فکس 88551705 و یا ایمیل
ارسال گردد.

7-با توجه به مدت زمان دوره و بر اساس ضوابط آکادمی ملی فوالد ایران، در صورت غیبت بیش از 3 ساعت و یا عدم حضور در آزمون،

انصراف از دوره به هر دلیل اعم از بیماري، ماموریت اداري، مسافرت داخلی و خارجی و غیره تا 48 ساعت قبل از شروع دوره با کسر  -6

%10 و بعد از آن با کسر 50% شهریه امکان پذیر خواهد بود

توضیحــات ضـروري
1-هزینه ثبت نام در دوره آهن سازي و احیاء مستقیم 8 میلیون ریال (هشتصد هزار تومان می باشد)

2-هزینه ثبت نام براي اعضاي اصلی انجمن تولید کنندگان فوالد "بصورت نیم بها" معادل چهار میلیون ریال (400.000 تومان) می باشد

3-هزینه ثبت نام براي اعضاي وابسته انجمن تولید کنندگان فوالد با 30% تخفیف معادل 560.000 تومان می باشد

4-کلیه پرداخت ها از طریق واریز به شماره حساب 850573  بانک سپه  به نام انجمن تولیدکنندگان فوالد ایران انجام می گردد.

ایمیلمدرك تحصیلیشغل سازمانیتلفن همراهنام و نام خانوادگی

 Form3

تاریخ:انجمن تولید کنندگان فوالد ایران- آکادمی ملی فوالد ایران

فرم ثبت نام دوره

عنوان دوره درخواستی:

مشخصات نفرات ثبت نامی

هزینه ثبت نام دوره بازاي هر نفر: 800 هزار تومان+115 هزار تومان براي 3 جلدکتاب دوره

   * توجه: هزینه کتاب شامل تخفیف نمی باشد

24 و 25 مرداد 96 دوره کاربردي آهن سازي و احیاء مستقیم
آقاي دکتر توحیدينام استاد:

جمع مبلغ واریزي:

نوع عضویت در انجمن:


	Form2

