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 جهاد دانشگاهی  هاي تخصصی آموزشکز مر
 علوم انسانیگروه دوره هاي آموزشی 
 

 علوم انسانی

 350/000 40 )با آموزش نرم افزار هلو(  1حسابداری کاربردی 1

 100/000  8 هلو  نرم افزار حسابداری 2

 450/000 50 2حسابداری کاربردی 3

 400/000 32 حسابداری با کامپیوتر 4

 400/000 32 مالیاتی حسابداری  5

 500/000 48 حسابداری مالی  6

 500/000 48 صنعتی حسابداری  7

 500/000 40 بازاریابی و فروش 8

 300/000 20 تجارت الکترونیک 9

 500/000 50 آموزش  مقدماتی خبرنگاری و عکاسی 10
 

 

:مقررات ثبت نام وپذیرش  

در صورت عدم رعایت   رعایت نماید ومنش وپوشش اسالمی را در حد شرعی کامال فراگیر متعهد می گرددکه اخالق، -1

 مدیریت مرکز می تواند نسبت به اخراج متقاضی اقدام نماید.

روع دوره منوط به حد نصاب رسیدن تعداد نفرات در آن دوره می باشد . ش -2  

یز شهریه اقدام نماید .راگیر می بایست بعد از ثبت نام موقت نسبت به تکمیل مدارک و وارف-3  

رنامه اعالم شده از سوی مرکز آموزشی موظف به حضور مرتب در کالس ها می باشد . و حداکثر غیبت بفراگیر طبق  -3

   .مجموع ساعات دوره می باشد 4/1مجاز 

ر صورت عدم شرکت در امتحان پایان ترم ،آزمون مجدد با پرداخت هزینه امکان پذیر است.د -4  

دارک مورد نظر مرکز می مگواهی نامه پایان دوره آموزشی منوط به کسب نمره قبولی وتقاضای فراگیر و ارائه صدور  -5

 باشد.

 

 شرایط انصراف :

% شهریه کسر و مابقی به وی مسترد خواهد شد. 10ر صورتی که انصراف فراگیر قبل از تشکیل اولین جلسه کالس باشد.د-1  

شهریه به وی %75از شهریه به عنوان خسارت کسر و %25تشکیل اولین جلسه کالس باشد، در صورتی که انصراف ، بعد از-2

  مسترد می گردد.
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مسترد خواهد %50شهریه به عنوان خسارت کسر و  %50در صورتی که فراگیر پس از تشکیل دو جلسه انصراف دهد، -3

 گردید.

 . یل جلسه سوم،شهریه مسترد نخواهد شدپس از تشک -4


