
: مراحل ثبت نام در دوره آموزشی ) الف 
.برگ ثبت نام دوره آموزشی را تکمیل کنید.1
.مدارك الزم براي ثبت نام را تهیه کنید.2
. اعالم شده واریز و رسید دریافت کنیدکارت مبلغ ثبت نام در دوره را به شماره .3
ه آموزشی به مسئول امور اجرایی برگ ثبت نام، مدارك الزم و اصل رسید پرداخت بانکی را در جلسه اول دور.4

.تحویل دهید

****
:آموزشی مدارك الزم براي ثبت نام در دوره) ب 

برگ تکمیل شده ثبت نام دوره آموزشی.1
اصل رسید پرداخت بانکی.2
تصویر کارت ملی.3
تصویر مدرك براي استفاده از تخفیف.4
تصویر آخرین مدرك تحصیلی.5

****
:بانکینحوه پرداخت ) ج 

توانید از کارت بانک خودتان، مبلغ با مراجعه به هر دستگاه خودپرداز از هر بانک متصل به شبکه شتاب، می.1
.مورد نظر را به حساب مرکز منتقل کنید

توانید مبلغ مورد نظر را به حساب مرکز منتقل با مراجعه به سامانه بانکداري اینترنتی خود از هر بانک نیز می.2
. کنید

: ارت مرکز عبارت است از شماره ک.3
8256–4464 -1011 -5892

)بانک سپه به نام حبیب صحرائی خامسلو ( 
20اعضاي هیأت علمی حوزه و دانشگاه، طالب علوم دینی، دانشجویان، فرهنگیان و همکاران پژوهشگاه از .4

. درصد تخفیف برخوردار هستند
. درصد تخفیف تعلق می گیرد20) نفر5بیش از (به ثبت نام گروهی .5
مند دوره رایگان بهره1دوره آموزشی در طی یک سال از 3دانشپذیران گرامی می توانند به ازاي شرکت در .6

. شوند

****



: تذکرات مهم ) د 
 سرکار خانم عبداللهی 88624485پس از واریز مبلغ، چهار رقم آخر کارت بانکی خود را به شماره

.اطالع دهید
الزامی استبه مرکز ائه اصل رسید پرداخت بانکی ار .
به دلیل محدودیت ظرفیت کالس ها، اولویت با کسانی است که زودتر ثبت نام کنند .
 با توجه به ضرورت رعایت استانداردهاي آموزشی و حدنصاب تعداد شرکت کنندگان، لطفا قبل از

. دواریز وجه ثبت نام از ظرفیت دوره اطمینان حاصل نمایی
 به نشانی و مسیرهاي پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی و مرکز آموزش هاي تخصصی

.کاربردي علوم انسانی در جوار پژوهشگاه عنایت و دقت فرمایید
 تماس بگیریدعبدالهیخانمسرکار88624485لطفا با شماره تلفننامثبتومشاورهبراي .

****

براي برگزاري دوره هاي آموزشی در محل سازمان هاي متقاضی به پژوهشگاه آمادگی خود را 
. همراه صدور گواهینامه معتبر اعالم می دارد

انسانیتخصصی علومآزادهاي مرکز آموزش


