
 آموزشیشرکت در دوره  شرایط و ضوابط
. اطمینان ت در شوراهای اسالمی شهر و روستا( مقدم شمارا گرامی می داریمویژه داوطلبان عضوی)داوطلب محترم شرکت در دوره آموزشی مدیریت شهری 

ا بسیار مفید و داریم شما با طی این دوره  اطالعات علمی و تجربی خوبی را فرا می گیرید و از اساتید ارزشمندی بهره می برید این اتفاق مبارک برای شم

ره دریافت می کنید هم در ارزشمند خواهد بود شما اولین دوره ای هستید که از مجمع استانداران و مرکز آموزش مدیریت دولتی گواهی شرکت در دو

برای خاطره آن داشته اید  را   اساتید  این شاگردی   افتخار  در این دوره همچنین از اینکهمعرفی خود به مردم از این گواهی با ارزش می توانید نام ببرید و 

  شما ماندگار خواهد بود .

و آنچه را که فرا  ما امید واریم شما در این دوره در حوزه انتخابیه خود رای بیاورید و اگر هم این رای به دست نیامد تجربه ای برای دوره بعدی شما باشد

 .مفید و ثمر بخش خواهد بود  حتما شما یبرا مدیریتی دیگر مسئولیت هایگرفته اید در 

 .فرمائید این دوره را کامل رعایت ب ضوابط انتظار داریم  شما هم شرایط و

بدیهی است در صورتی که اطالعات ،  خوانده و تکمیل نمایم( را دقیق و کامل 5اینجانب متعهد می شوم تا فرم دریافت اطالعات داوطلب )صفحه  .1

ادعایی برای بازگشت وجه ثبت نام نادرستی را درج کنم مسئول عواقب آن بوده و از دریافت نکردن گواهی پایان دوره شکایتی نخواهم داشت و 

 خود  نخواهم داشت 

 چون آموزش و احتماال آزمون ها به صورت مجازی خواهد بود از فاش کردن سواالت برای دیگران خود داری کنماینجانب متعهد می شوم   .2

 دروس انجام شد آن را پذیرا باشم های در اساتید  یا در سرفصل   راتیتغیی،  نب متعهد می شوم که اگر به مصلحت مجریان دوره آموزشی اینجا .3

 .انصراف تقاضای استرداد شهریه را نداشته باشم  در صورتاینجانب متعهد می شوم که  .4

شهریه ادعای دیگری نخواهم  مبلغدریافت توسط مجریان حذف یا تشکیل نشود بجز به دالئل پیشبینی نشده ، اینجانب متعهد می شوم که اگر دوره  .5

 داشت .

طبق قانون حق  اینجانب متعهد می شوم که فیلم ها و جزوات و سواالت و امتحانات دوره و کلیه ی آثار و محتوای آموزشی این دوره را  با هیچ کس  .6

 و هیچگونه سوء استفاده ای از آن نخواهم کرد . به اشتراک نگذارم تکثیر 

 .( را نیاورم تقاضای گواهی موفقیت در دوره را نخواهم داشت  100از  70در صورتی که در آزمون ها نمره قبولی )اینجانب متعهد میشوم که  .7

ته اینجانب تایید می کنم  که این دوره آموزش آزاد است  و مجوزی برای استخدام ندارد مدرک آن منطبق با مقاطع آموزشی دانشگاهی نیست. الب .8

 تر و اثر بخش تر خواهند بود و قطعا گواهی شرکت در این دوره برای استخدام در مصاحبه ها بسیار موثر است.این گونه دوره ها کاربردی 

ل یک میلیون و هشت صد و پنجاه هزار تومان را به یکی از دو حساب معاد ریال 18،500،000شهریه ی این دوره به ملغ که   متعهد می شوم اینجانب  .9

به نام محمدعلی زارع میرک آباد  3636905541تجارت  بحسا یاو 0106090144006ذکر شده در صفحه قبل حساب ملی مجمع استانداران و 

 واریز کنم 

 مضا ا و عمل می کنمباال را مطالعه کرده و می پذیرم  وابطضشرایط و  لیهاینجانب متعهد می شوم ک

  تاریخ  نام خانوادگی نام 

 

 

   

 هادات شما در حد امکان توجه خواهیم کرد ما تالش می کنیم بهترین نتیجه را شما از این دوره داشته باشید و به پیشن

 

 

4شماره صفحه   


