لطفا اطالعات مندرج در این صفحه را با دقت مطالعه بفرمایید
عنوان دوره :فناوری های نوین در بسته بندی مواد غذایی و آرایشی بهداشتی
(دو روزه :دارای  01امتیاز بازآموزی)
تاریخ و ساعت برگزاری :چهارشنبه  98/7/01و دوشنبه  - 98/7/01ساعت  8 : 01تا 01
محل برگزاری :ولیعصر ،روبروی پارك ساعی ،كوچه آبشار ،معاونت غذا و داروی شهید بهشتی ،طبقه منفی سه ،كالس آموزش

هزینه دوره 0/111/111 :ریال (این دوره بدون صرف ناهار میباشد)
شماره حساب 0007879100111 :بانك رفاه ،شعبه پارك ساعی ،كد  010به نام تمركز وجوه درآمد اختصاصی
معاونت غذا و داروی شهید بهشتی (شماره شبا )IR070130100002137879011000

زمان ثبت نام :از  98/6/00تا سه شنبه ( 98/7/0مهلت ثبت نام به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد)

شماره تماس 100 – 81018 :داخلی 6081
نحوه ثبت نام:
 .0مطالعه دقیق این صفحه

 .0واریز هزینه دوره به حساب مندرج در این صفحه
 .0تکمیل صحیح و دقیق فرم ثبت نام اینترنتی كاربران ،كه در صفحه اینترنتی آموزش مسئولین فنی قرار دارد.
( )rdmanagement.sbmu.ac.irو بارگذاری تصویر فیش واریزی (فیش واریزی به شکل برگه پذیرفته نمی شود)

 .1ارائه كپی پروانه مسئول فنی به مسئول كالس در روز برگزاری دوره
مسئول فنی گرامی! لطفا دقت نمایید:
 در صورت تکمیل ظرفیت ،ثبت نام بطور كامل بسته خواهد شد و اطالع رسانی در این خصوص در ساایت صاورت
می گیرد .بنابراین لطفا قبل از واریز وجه با مراجعه به سایت از تکمیل نبودن ظرفیت اطمینان حاصل نمایید.

 در نظر داشته باشاید كاه موعاوع و تااریخ دوره در شارای خااص ممکان اسات ت ییار كناد كاه در ایان صاورت
اطالعرسانی الزم از طریق تماس تلفنی انجام خواهد شد.
 لطفا اطالعات خواسته شده در فرم ثبت نام را با دقت و صحیح تکمیل بفرمایید.
 چنانچه در شرای خاص تعداد متقاعیان ،بیش از ظرفیت كالس باشد ،ثبات ناام بار اسااس اولویات زماان پرداخات
فیش انجام میگیرد .شایان ذكر است متقاعیان مازاد بر ظرفیت در لیست ذخیره جهت دوره بعدی كه متعاقباا اعاالم
میگردد ،قرار گرفته و قبل از برگزاری دوره اطالعرسانی الزم انجام خواهد شد.

