دٍرٓ آهَسش هکاتبْای في تزجوِ سباًوٌذ – فزم ثبت ًام
جْت تکویل فزم السم است بزًاهِ  ٍ WinPDFEditorراٌّوای استفادُ اس آى را اس داخل سایت دریافت ًواییذ.

هشخصات هتقاضی:
ًام ٍ ًام خاًَادگی:
سال تَلذ:

تلفي ّوزاُ:

تلفي ثابت:

هیشاى تحصیالت:

رشتِ تحصیلی:

ایویل هعتبز:

ًشاًی پستی:
 .1صحّت اطّالعبت فَق را گَاّی هیکٌن ٍ هتعْذ ّستن در صَرت تغییر ّر یک از هَارد فَق ،ثَْیژُ تغییر آدرس ایویل،
هراتت را فَراً اطالع دّن .ثذیْی است هسئَلیت عذم دریبفت هَاد آهَزشی ثْذلیل ًمبیص ًشبًی ٍ هشخصبت توبس ثر عْذُ
ایٌجبًت است.
 .2آگاّن کِ هَاد آهَسشی ارسالی صزفاً بزای آهَسش هي در ایي دٍرُ است ٍ هتعْذم حقَق پذیذآٍرًذُ را هحتزم
بشوارم ّ.وچٌیي آگاّن تکثیز غیزقاًًَی ایي هَاد آهَسشی پیگزد قاًًَی بِ ّوزاُ خَاّذ داشت.
 .3گَاّی هیکٌن از تَاًبیی کبفی ثرای استفبدُ از ٍیٌذٍز ثِ ٍیژُ ثرًبهِ  WinPDFEditor 3.0.0.4کِ ثرای شرکت در ایي
دٍرُ ضرٍری است ثرخَردار ّستن ٍ آگبّن کِ عذم تَاًبیی ایٌجبًت ثرای استفبدُ از ایي ًرم افسار حمی ثرای هي ایجبد
ًویکٌذ .لیٌک دریبفت ایي ثرًبهِ ٍ آهَزش رٍش استفبدُ از آى از طریك ایویل ثرای شوب ارسبل خَاّذ شذ.
 .4آگبّن کِ شْریِ پرداختی پس از دریبفت اٍلیي ثستِ آهَزشی لبثل استرداد ًویجبشذ.
 .5شْریِ دٍرُ ّب ثِ شرح زیر هیجبشذ کِ الزم است لجل از شرٍع ّر دٍرُ ثِ طَر کبهل پرداخت گردد.
دٍرُ اٍل ( )Intermediate ٍ Elementary

دٍرُ دٍم ()Advanced ٍ Upper-intermediate

 195000تَهبى

 235000تَهبى

 .6با تَجِ بِ هٌحصز بِ فزد بَدى بستِ ّای آهَسشی سباًوٌذّ ،ز في آهَس هیتَاًذ با سزعت بیشتزی هطالبی کِ
بزای ٍی سادُ بَدُ را پشت سز بگذارد ٍ در هذت سهاى کَتاُ تز خَد را بِ سطح باالتز بزساًذ.
 .7ثب تَجِ ثِ ًتیجِ آزهَى تعییي سطح هتمبضی شرکت در دٍرُ  ........................هیجبشن.
 .8گَاّی هیشَد هجلغ  ...................................ثبثت شرکت در ایي دٍرٓ آهَزشی را ثِ حسبة سیجب شوبرٓ
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ثبًک هلّی ایراى ثِ ًبم صالح دلفزٍس عبذالولکی (شوبرٓ کبرت ٍ ) 6037991472210818اریس ًوَدُ ام ٍ سٌذ ثبًکی آى
(ٍ یب رسیذ خَدپرداز) ضویوِ هیشَد.
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