
  اطالعیه ثبت نام
 

 کنترل کیفی الیه های خاکریز تثبیت شده با سیمان عنوان دوره :

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان قزوین   مجری دوره :

 ساعت آزمون(2ساعت ارائه مطلب توسط مدرس ، 2ساعت ) 4 مدت دوره :

  05/11/1399یکشنبه مورخ  مهلت ثبت نام :

 ریال  480.000 :شهریه دوره قبل از تخفیف 

 ریال 192.000 درصد تخفیف ( : 60شهریه دوره پس از تخفیف )

 10:30صبح الی  8:30ساعت  06/11/1399دوشنبه مورخ    زمان برگزاری :

 الکترونیکی   -2حضوری  -1 نحوه پرداخت : 

 ذیل : مراجعه حضوری به بانک و واریز مبلغ به شماره  :وش اولر

 "درآمد اختصاصی سازمان برنامه و بودجه کشور"به نام 4001004503025663شماره حساب: -        

  327004577102500000000000000077شناسه واریز:  -       

  IR 700100004001004503025663 شماره شبا:  -      

  .باشددرج شناسه واریز در فیش واریزی به هنگام پرداخت شهریه الزامی می : نکته
 

 دوم :  وشر

با ورود  آموزش و پژوهش های توسعه و آینده نگری استان قزوین  متقاضیان میتوانند با دریافت نام کاربری و گذرواژه خود از مرکز 

شایان ذکر  . اقدام به پرداخت شهریه به صورت آنالین و غیر حضوری نمایند    erqz-mporg.irبه کارتابل خود در سامانه 

دراین خصوص شماره  .درصورت عدم پرداخت مبلغ شهریه قبل از شروع دوره، امکان شرکت در دوره وجود نخواهد داشتاست 

 آماده پاسخگویی به سواالت شما می باشد .  2داخلی  33320088یا    33320087 تلفن

 

  نکات مهم:
   erqz-mporg.irبه آدرس دوره به صورت غیرحضوری ) آنالین ( از طریق سامانه مدیریت آموزشی استان .1

 برگزار خواهد شد . 
 

نسبت به دریافت فایل راهنما و نصب نرم افزار مربوطه اقدام الزم معمول  روز قبل از شروع دوره یکحداقل  .2

 گردد.



 

 وارد نمایید: فقط با فرمت ذیل و با حروف انگلیسینام و نام خانوادگی و عنوان دستگاه اجرایی  خود را  .3

  reza tahmasebi_sazman modiriat va barnameh riziمثال:                  
 

 صرفاً  برای استفاده یک فراگیر بوده و در حضور و غیاب دوره فقط حضور یک نفر لحاظ خواهد شد.  userهر  .4
 

استفاده گروهی از دوره به صورت ویدیو کنفرانس )وبینار( )دو نفر و بیشتر ( فقط با هماهنگی قبلی با مرکز خواهد  .5

 در محل برگزاری الزامی است . فراگیران بود. در این خصوص نصب و فعال نمودن دوربین توسط 
 

 
 

در پایان دوره از فراگیرانی که در دوره شرکت کرده باشند آزمون گرفته خواهد شد که زمان آن متعاقباً اعالم       .6

 می گردد . 

 ( 1فایل راهنمای  )شرکت در دوره منوط به پرداخت شهریه دوره می باشد . .7

 صدور گواهینامه منوط به شرکت در دوره و شرکت در آزمون می باشد .  .8

                           در سامانه( 3)فایل راهنمای  شرکت در آزمونو  ( 2)فایل راهنمای   شرکت در دورهفایل راهنمای  .9

erqz-mporg.ir     . قابل دسترسی است 

 


