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 و کارگاه آموزشی دوره
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 دوره شهریه

 ریال 444/594 :برگزاری هزینه

 دوره مدرک

  مدرک آکادمیHSELMS : بصورت رایگانبدون پرداخت هزینه و 

  متفااوت مای  ،هزینه با توجه به مرجع صاادر کنناده مادرک بین المللی با قابلیت پیگیری از مرجع صادر کننده:مدرک

 بوده و شما می  توانید بر حسب نیاز آن را در سامانه انتخاب نمائید.

 دوره هر صادره المللی بین مدرک هزینه است ممکن اینکه به توجه با ،HSELMS  سامانه مدیریت سیاست اساس بر

 دریافات بارای الزامای هیچ لذا باشند، نداشته نظر مورد مدرک به نیازی یا و باشد باال کنندگان شرکت از برخی برای

 .ندارد وجود کنندگان شرکت برای بین المللی گواهینامه

...  یاا و شاللی مصااحبه کاار، محا  ساازمان، باه ارائاه جهات معتبر المللی بین مدرک به نیاز شخصی که درصورتی اما

 هار بارای شاده مشاخ  قباولی نماره حاداق  کسب درصورت و است آمده فراهم وی برای امکان این باشد، داشته

 صاادر مرجاع از پیگیاری قابا  المللای بین مدرک از گواهینامه مبلغ پرداخت با دوره پایان در تواند می شخ  دوره،

  .گردد مند بهره کننده

 ...( و مکان زمان،) دوره برگزاری نحوه اطالعات

 0513 اردیبهشت 50 :نام ثبت مهلت  0513 خرداد 0 :دوره شروع زمان 

 مادت ظار  بایاد جلساه، هر شروع محض به که است شده تشکی  کارگاه یک و روزه 2 جلسه 5 از دوره :دوره مدت

 .باشد می هفته یک دوره ک  برای شده گرفته نظر در زمان حداکثر لذا رساند، اتمام به را جلسه آن ساعت 12

 !!!باشد دسترس در اینترنت جا هر: دوره برگزاری مکان

 دوره در نام ثبت جهت نیاز مورد مدارک

 ذی : مشخصات با 5×  0 پرسنلی عکس اسکن ذی : ای شناسنامه مشخصات

 فارسی خانوادگی نام و نام 

 (سامانه در کاربری حساب ایجاد جهت) ملی کد 

 (دوره های رسانی اطالع جهت) فعال الکترونیک پست 

 (دوره های رسانی اطالع جهت) فعال همراه تلفن شماره 

  رزولوشن dpi 300 

 کیلوبایت 044 حجم حداکثر 

 نام ثبت نحوه
 )لینک فرم ثبت نام در صفحه مربوط به دوره در سامانه موجود می باشد(  نام ثبت فرم تکمی  و شده ذکر مدارک تهیه .0

 ورود اطالعاات ارسال - سامانه مدیر توسط سامانه در کاربری حساب ایجاد و ارسالی مدارک تأئید و بررسی .2

 شما به ایمی  و پیامک طریق از سامانه به

 !!!دوره در شرکت و سامانه به ورود .5

 آموخت خواهید دوره این در آنچه خالصه

 روش با آشنایی و کلیات 

 افزار نرم با آشنایی WINOWAS 

 کاغذی و قلم بصورت روش کاربرد نحوه 

 افزار نرم از استفاده با روش کاربرد نحوه 

  کاربردی مثال ح 

 کاربردی و کلیدی نکات 
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