شماره داوطلبی:
تاریخ ثبت نام:

خواهشمند است مشخصات فردی و نوع دورهی آموزشی کامل و خوانا در فرم درج گردد
----/---/---

شماره دانشجویی:

دانشجو

نام و نام خانوادگی:

نام پدر:

شماره گذرنامه اتباع خارجی:

تاریخ تولد:

استاد

کارمند

شماره ملی:

آزاد

رشته تحصیلی:
کارشناسی 

ارشد

شرکت /سازمان /اداره محل کار:



دکتری



تلفن محل کار:

آدرس منزل:

تلفن منزل:

بلی 

آیا قبالً در دورههای کوتاه مدت موسسه شرکت کردهاید؟
نحوهی آشنایی با دفتر آموزش های آزاد و مجازی:
 دوستان
 تبلیغات محـــیطی

تلفن همراه:

خیر 
 ایمیل

 شبکههای اجتماعی  وبگاه دانشگاه

 مکاتبه با دفتر

 موارد دیگر

نام دپارتمان آموزشی
دوره های آمادگی

آموزش زبان خارجی

مهندسی نرم افزار

آزمون

مهندسی شبکه



کارگاه /سمینار آموزشی

دوره های عمومی

نام دوره و ترم آموزشی :
تابستان و پاییز

Hit1

B22

B21

B12

B11

پاییز و زمستان

A22

A21

A13

زمستان و بهار

A12

A11

نتیجه سطح

AEF
3B

بهار و تابستان
AEF
3A

AEF
2B

AEF
2A

AEF
1B

AEF
1A

ویژه دورههای
آموزش زبان خارجی

توضیحات:

پیشرفته

متوسطه

مقدماتی

ICDL
2

ICDL
1

Hit4

Hit3

Hit2

هزینه دوره:
قسط اول

نحوه پرداخت هزینه دوره

مبلغ واریزی

نحوه پرداخت هزینه دوره

مبلغ واریزی

مبلغ واریزی

POS

نام شعبه
شماره فیش/تراکنش

فیش واریزی

POS

قسط سوم

نحوه پرداخت هزینه دوره

فیش واریزی

POS

قسط دوم

شماره فیش/تراکنش

نام شعبه
شماره فیش/تراکنش

فیش واریزی

نام شعبه

تاریخ واریز

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تاریخ واریز

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
تاریخ واریز

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

آیین نامه گروه آموزشهای آزاد و مجازی

دنشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
 )1صور گواهینامهی پایان دوره آموزشی برای فراگیران در صورت احراز قبولی در دوره ،پس از سه ماه صورت می گیرد.
 )2تشکیل کالس منوط به تکمیل ظرفیت دوره ی آموزشی خواهد بود و زمان اعالم شده شروع کالس ،تقریبی می باشد که از طریق پیامک پیشخوان خبری
گروه آموزش های آزاد و مجازی به آدرس http://t.me/fveo_ikiu :اطالع رسانی می گردد.
 )3گروه آموزشهای آزاد و مجازی صرفاً مجری برگزاری دورهی آموزشی بوده و تضمینی از بابت ایجاد شغل برای فراگیر ندارد.
 )4هزینهی کتاب و جزوات درسی جداگانه محاسبه می گردد.
 )5فرم ثبت نام را کامالً مطالعه نموده و پس از تکمیل تحویل مسئول مربوطه دهید.
 )6هزینهی دوره پس از ثبت نام قطعی و حضور حتی یک جلسه در کالس غیر قابل مسترد خواهد بود.
 )7در پایان هر دوره /کارگاه /سمینار آموزشی گواهینامهی مربوطه صادر میگردد.
 )8نکته :در خصوص دورههای آموزش زبان خارجی پس از هر سطح آموزشی گواهینامه به داوطلب تعلق خواهد گرفت.
 )9ارائه گواهینامه منوط به حضور متقاضی در آزمون پایان دوره میباشد.
 )10غیبت بیش از  3جلسه حتی در کالسهای جبرانی موجب محروم شدن از امتحان و حضور در کالس خواهد شد.
 )11در صورت درخواست متقاضیان خارج از دانشگاه جهت شرکت در دورههای برگزار شده توسط این دفتر ،ارائهی معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل و یا
محل خدمت الزامی میباشد.
 )12واریز شهریه به شماره حساب  IR08-120-0000-0000-1550206519( 15502065/19حساب شبا) به همراه شماره شناسه 9656600010903
بنام درآمدهای اختصاصی معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی.
 )13در صورت پرداخت شهریه به صورت اقساط در سامانه ثبت و تعداد اقساط در پشت برگه ثبت نام درج گردد.

اینجانب  -------------------با آگاهی کامل از شرایط فوق آمادگی خود را جهت ثبت نام اعالم میدارم.
تاریخ/ :
امضاء فراگیر:

/

