بسته های آموزشی HSE
(دوره های غیر حضوری موسسه ارتقای سام ایرانیان)
تاریخ بروزآوری  22فروردین 1041

بسته افسر  HSEسطح یک ( 234ساعته) * اقساطی
 4.150.000تومان در  2قسط  ،پرداخت یکجا  4.250.000تومان
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بسته افسر  HSEپیشرفته ( 34ساعته) * اقساطی
 4.500.000تومان در  2قسط  ،پرداخت یکجا  4.150.000تومان
 4تعداد دوره های زیر مجموعه 6 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 1گواهینامه  7 :گواهینامه IIHSEP Academy

 4تعداد دوره های زیر مجموعه 10 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 1گواهینامه  :یک گواهینامه IIHSEP Academy

بسته سرپرست  004( HSEساعته) * جدید اقساطی
 1.550.000تومان در  1قسط ،پرداخت یکجا  1.550.000تومان
 4تعداد دوره های زیر مجموعه 14 :دوره مجزا در قالب  5بسته
 2نحوه برگزاری :دوره ها و آزمون ها ترکیبی(غیر حضوری+حضوری)
 1گواهینامه 2:گواهینامه اداره کار 47+گواهینامه IIHSEP Academy
پیشنیاز :افسر  HSEسطح عالی  ،بسته افسر  HSEدر صنایع و معادن
بسته مهندسی حریق

بسته افسر HSEسطح عالی ( 024ساعته) * اقساطی
 1.250.000تومان در  1قسط ،پرداخت یکجا  2.750.000تومان
 4تعداد دوره های زیر مجموعه 52 :دوره مجزا در قالب  1بسته
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 1گواهینامه  40 :گواهینامه IIHSEP Academy
پیشنیاز :افسر  HSEسطح یک یا افسر  HSEدر پروژه های
ساختمانی ،افسر  HSEدر پروژه های نفتی و افسر  HSEپیشرفته
بسته کارشناس استقرار سیستم های مدیریت  HSEو  134( ISOساعته)
 4.500.000تومان دوره های آموزشی 5.000.000+تومان مستندات جدید

بسته مدیر  1444 ( HSEساعته) * جدید اقساطی
 1.1500.000تومان در  1قسط ،پرداخت یکجا  1.550.000تومان

 4تعداد دوره های زیر مجموعه 6 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین

4

تعداد دوره های زیر مجموعه 16 :دوره مجزا در قالب  6بسته

2

نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین

 1گواهینامه  6 :گواهینامه IIHSEP Academy

 1گواهینامه 2:گواهینامه اداره کار 21+گواهینامهIHSEP Academy

پیشنیاز :بسته سرپرست  HSEو
پیشنیاز :بسته سیستم های مدیریت  ISOو HSE
بسته سیستم های مدیریت  ISOو HSE
مستندات  ISO 9001, 45001, 14001 & HSE-MSارایه میشود.
افسر HSEپروژه های نفتی ،ساختمانی ،صنعتی و معدنی(354ساعته)
 1.250.000تومان در  1قسط ،پرداخت یکجا  2.5500.000تومان * جدید

بسته سیستم های مدیریت  HSEو  124( ISOساعته)* اقساطی
 4.600.000تومان در  2قسط ،پرداخت یکجا 4.150.000

 4تعداد دوره های زیر مجموعه 51 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 1گواهینامه  5 :گواهینامه IIHSEP Academy

 4تعداد دوره های زیر مجموعه 5 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 1گواهینامه  5 :گواهینامه IIHSEP Academy

بسته افسر  HSEفنی و حرفه ای( 202ساعته) * اقساطی
 1.200.000تومان در  1قسط ،پرداخت یکجا  1.100.000تومان
تعداد دوره های زیر مجموعه 1 :بسته مجزا

بسته افسر HSEپروژه های نفتی ( 124ساعته) *جدید اقساطی
 4.100.000تومان در  2قسط ،پرداخت یکجا  4.150.000تومان
 4تعداد دوره های زیر مجموعه 47 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 1گواهینامه  :یک گواهینامه IIHSEP Academy

پیشنیاز :ندارد .فنی و حرفه ای دوره عملی+آزمون حضوری ومصاحبه

4
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری ،آزمون ها و مصاحبه حضوری
 1گواهینامه  1 :گواهینامه فنی و حرفه ای
پیشنیاز :کاربرد  HSEدر صنایع مقدماتی و پیشرفته

بسته افسر HSEپروژه های صنعتی ومعدنی(234ساعته)*جدیداقساطی

بسته افسر HSEدر پروژه های ساختمانی( 244ساعته)*جدید اقساطی

 4.150.000تومان در  2قسط ،پرداخت یکجا  4.250.000تومان

 4.150.000تومان در  2قسط  ،پرداخت یکجا  4.250.000تومان

=

4
2
1

 4تعداد دوره های زیر مجموعه 21 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 1گواهینامه :یک گواهینامه  IIHSEP Academyیا فنی و حرفه ای

تعداد دوره های زیر مجموعه 10 :دوره مجزا
نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
گواهینامه  :یک گواهینامه IIHSEP Academy

بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی ( 04ساعته) * اقساطی
 4.600.000تومان در  2قسط ،پرداخت یکجا  4.1500.000تومان
 4تعداد دوره های زیر مجموعه 1 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 1گواهینامه  1 :گواهینامه IIHSEP Academy

بسته مهندسی حریق ( 34ساعته) * جدید
 4.150.000تومان در  2قسط  ،پرداخت یکجا  4.400.000تومان
 1تعداد دوره های زیر مجموعه 1 :دوره مجزا
 2نحوه برگزاری :دوره ها غیر حضوری و آزمون ها آنالین
 1گواهینامه  5 :گواهینامه IIHSEP Academy

تعداد دوره ها ،ساعات و هزینه پیش نیازها در بسته ها لحاظ شده
است .بنابراین با ثبت نام در یک بسته آموزشی ،پیش نیازهای آنها را
با  54تا  34درصد تخفیف ثبت نام می کنید.

با معرفی هر نفر مبلغ  534هزار تومان به صورت نقد دریافت نمایید

توضیحات گواهینامه ها و سرفصل های بسته ها در صفحات  5،2و 0

Page 1 of 4

یا برای ثبت نام در دوره های آموزشی تخفیف بگیرید.

بسته های آموزشی HSE
(دوره های غیر حضوری موسسه ارتقای سام ایرانیان)
تاریخ بروزآوری  22فروردین 1041

48183550020
کانال تلگرام @iihsep
www.iihsep.ir

برای بسته های آموزشی زیر گواهینامه های  ، IIHSEP Academyگواهینامه فنی و حرفه ای یا گواهینامه مرکز تحقیقات و تعلیمات
حفاظت فنی و بهداشت کار (اداره کار) صادر خواهد شد.
بسته افسر  HSEسطح یک ( 234ساعته) * یک گواهینامه
4

 4گواهینامه افسر  HSEسطح یک

بسته افسر  HSEپیشرفته ( 34ساعته) *  5گواهینامه

IIHSEP Academy

بسته افسر HSEسطح عالی ( 024ساعته)*  14گواهینامه
 4 4گواهینامه افسر  HSEسطح یک
 7 2گواهینامه بسته افسر  HSEپیشرفته
 4 1گواهینامه افسر HSEپروژه های نفتی
 4 1گواهینامه افسر HSEسطح عالی

IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IHSEP Academy
IIHSEP Academy

4
2
1
1
5
6
7

 4گواهینامه ایمنی عمومی 8 -ساعت

 4گواهینامه ارزیابی ریسک 8 -ساعت
 4گواهینامه  8 - HSE-MSساعت
 4گواهینامه HSEپروژه ساختمانی  8ساعت
IIHSEP Academy
 4گواهینامه  HSE Planپروژه  8 -ساعت
 4گواهینامه فصل1قانون کارایمنی حفاظت فنی IIHSEP Academy
 4گواهینامه افسر  HSEپیشرفته  05ساعت IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy

بسته کارشناس استقرار سیستم های مدیریت  HSEو  0* ISOگواهینامه
4
2

 5گواهینامه بسته سیستم های مدیریت

IIHSEP

Academy

 4گواهینامه  ISO 19011مدیریت ممیزی IIHSEP Academy

بسته سیستم های مدیریت  HSEو  124( ISOساعته)*  3گواهینامه
4
2
1
1
5

 4گواهینامه  40- ISO 9001ساعت
 4گواهینامه 40- ISO14001ساعت
 4گواهینامه  40- ISO 45001ساعت
 4گواهینامه 40- IMSساعت
 4گواهینامه 40- HSE-MSساعت

IIHSEP Academy
IIHSEP Academy

4

بسته سرپرست  004( HSEساعته) *  18گواهینامه
4
2
1
1
5
6

 40گواهینامه بسته افسر HSEسطح عالی
 4گواهینامه افسر  HSEدر صنعت و معدن
 5گواهینامه مهندسی حریق 05-ساعت
 4گواهینامه ایمنی عمومی 05-ساعت
 4گواهینامه ارزیابی ریسک 61-ساعت
 4گواهینامه سرپرست HSE

IIHSEP Academy
IIHSEP Academy

گواهینامه اداره کار
گواهینامه اداره کار
IIHSEP Academy

بسته مدیر  1444 ( HSEساعت) * 23گواهینامه

IIHSEP Academy
IIHSEP Academy

 45 4گواهینامه بسته سرپرست HSE
 5 2گواهینامه بسته سیستم های مدیریت
 4 1گواهینامه مدیر HSE

IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy

IIHSEP Academy

افسر HSEپروژه های نفتی،ساختمانی،صنعتی ومعدنی( 354ساعته)

*گواهینامه فنی و حرفه ای با  11ساعت دوره عملی و آزمون تئوری

 4گواهینامه افسر HSEپروژه های نفتی

حضوری  +مصاحبه در تهران صادر می شود.

4

بسته افسر HSEپروژه های صنعتی ومعدنی(234ساعته)*یک گواهینامه

 4 2گواهینامه افسرHSEپروژهای ساختمانی
 4 1گواهینامه افسر HSEصنعتی و معدنی

4

IIHSEP Academy

IIHSEP Academy

بسته افسر HSEدر پروژه های نفتی ( 124ساعته) * یک گواهینامه
 4گواهینامه افسر HSEپروژه های نفتی

IIHSEP Academy

 4گواهینامه افسرHSEپروژهای صنعتی معدنیHSEP Academy

IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
IIHSEP Academy

 4 1گواهینامه افسر HSEپروژه های نفتی ،ساختمانی ،صنعت ومعدن

بسته مهندسی حریق ( 34ساعته) *  3گواهینامه
4

 4گواهینامه مبانی ایمنی حریق 8 -ساعت

IIHSEP Academy

2
 4 1گواهینامه الزامات قانونی ایمنی حریق61ساعت ISEP Academy
 4I 1گواهینامه ارزیابی ریسک حریق 8 -ساعت IIHSEP Academy
IIHSEP Academy
 4 5گواهینامه مهندسی حریق 05 -ساعت
سیستم های اعالم و اطفای حریق 61 -ساعت IIHSEP Academy

بسته مدیریت ایمنی مواد غذایی ( 04ساعته) *  0گواهینامه
4

 4گواهینامه 40- ISO 22000ساعت

 4 2گواهینامه 61 - HACCPساعت

بسته افسر  HSEفنی و حرفه ای ( 202ساعته) *  5گواهینامه

IIHSEP Academy
IIHSEP Academy

4 4گواهینامه کاربرد HSEدرصنایع(مقدماتی) 10ساعتفنی و حرفه ای
4 2گواهینامه کاربرد HSEدرصنایع(پیشرفته)15ساعتفنی و حرفه ای
فنی و حرفه ای
 4 1گواهینامه افسر  404 – HSEساعت
* گواهینامه افسر  HSEبا  412ساعت ،کاربرد  HSEمقدماتی 47
ساعت و پیشرفته  15ساعت عملی می باشد .این گواهینامه ها با آزمون
های حضوری  +مصاحبه حضوری در تهران صادر می شود.
بسته افسر HSEدر پروژه های ساختمانی( 244ساعته)* یک گواهینامه

4

 4گواهینامه افسرHSEپروژه های ساختمانی IIHSEP Academy

 4 1گواهینامه  8- GMPساعت
 IIHSEP Academyمربوطه را دریافت نموده اند ،می توانند برای ارتقا موقعیت علمی و
 4 1گواهینامه  8- GHPساعت
 IIHSEP Academyشغلی خود ،بسته های آموزشی جدید و سطح باالتر را ثبت نام کنند
که در این صورت هزینه ای که قبال پرداخت نموده اند از هزینه بسته
امکان صدور گواهینامه های بین المللی برای بسته های آموزشی و
آموزشی جدید کسر خواهد شد.
تک دوره ها با پرداخت هزینه امکان پذیر است.
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سرفصل بسته های آموزشی HSE
(دوره های غیر حضوری موسسه ارتقای سام ایرانیان)
تاریخ بروزآوری  22فروردین 1041
سرفصل بسته افسر  HSEسطح عالی ( 024ساعته)
اعطای  4گواهینامه IIHSEP Academy
 9بسته افسر  HSEسطح یک مدت  252ساعت
 2بسته افسر  HSEپیشرفته مدت  52ساعت
 3بسته افسر  HSEدر پروژه های نفتی مدت  922ساعت
بسته کارشناس استقرار سیستم های مدیریت  ISOو  HSEجدید
اعطای  6گواهینامه ،IIHSEP Academyمستندات هر 3 ISOمیلیون
 9بسته آموزشی سیستمهای مدیریت  ISOو  HSEمدت 922ساعت
ممیزی سیستم های مدیریت  ISO 19011مدت  24ساعت
فایل های وورد مستندات  ISO 9001همه الزامات استاندارد
فایل های وورد مستندات  ISO 14001همه الزامات استاندارد
فایل های وورد مستندات  ISO 45001همه الزامات استاندارد

2
3
4
5
 6فایل های وورد مستندات  HSE-MSهمه الزامات استاندارد

سرفصل بسته افسر  HSEپیشرفته ( 34ساعته)
اعطای  7گواهینامه  ، IIHSEP Academyتک دوره  3220222تومان
 9ایمنی عمومی مدت  8ساعت
 2ارزیابی ریسک مدت  8ساعت
 HSE-MS 3مدت  8ساعت
 HSE Plan 4پیمانکاران پروژه مدت  8ساعت
 HSE 5در پروژه های ساختمانی مدت  8ساعت
6

فصل  4قانون کار مدت  8ساعت

سرفصل بسته افسر HSEدر پروژه های ساختمانی ( 244ساعت)
اعطای  9گواهینامه  ، IIHSEP Academyتک دوره  215022تومان
9
2
3
4
5
6
7
8
1
92
99
92
93
94
95
96
97
98
91
22
29
22
23
24

ایمنی کار با دستگاه سنگ فرز
ایمنی کار با ماشین آالت عمرانی
ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم
ایمنی گودبرداری و حفاری
ایمنی تخریب
ایمنی نردبان
ایمنی نصب اسکلت های فلزی و بتنی ساختمان ها
ایمنی داربست بندی و کار روی داربست
ایمنی باالبر ها
ایمنی بستن بار و ریگری جرثقیل
ایمنی کار با جرثقیل
ایمنی حفر دستی چاه ها
ایمنی برق
ایمنی حریق
ایمنی کار با گاز مایع
آشنایی با کمک های اولیه
ایمنی کار با ابزارهای دستی برقی و غیر برقی
آشنایی با وسایل حفاطت فردی
آشنایی با کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
تحقیق و بررسی حوادث
سیستم های صدور مجوز کار (پرمیت)
مدیریت شرایط اضطراری
ایمنی کار در ارتفاع
آشنایی با سیستم ارتینگ (اتصال به زمین)

48183550020
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سرفصل بسته سرپرست  004 ( HSEساعته) جدید
اعطای  91گواهینامه  IIHSEP Academyو  2گواهینامه اداره کار
 9بسته افسر  HSEدر پروژه های نفتی مدت  922ساعت
 2بسته افسر  HSEدر پروژه های ساختمانی مدت  222ساعت
 3بسته افسر  HSEدر صنایع و معادن مدت  252ساعت
 4بسته مهندسی حریق مدت  52ساعت
 5دوره ایمنی عمومی
 6دوره ارزیابی ریسک
سرفصل بسته مدیر  1444 ( HSEساعته) جدید
اعطای  6گواهینامه  2 IIHSEP Academyگواهینامه اداره کار
 9بسته سرپرست  HSEمدت  882ساعت
 2بسته سیستم های مدیریت  ISOو  HSEمدت  922ساعت
سرفصل بسته سیستم های مدیریت  ISOو  124( HSEساعته) جدید
اعطای  5گواهینامه  ، IIHSEP Academyتک دوره  422022تومان
 9سیستم مدیریت کیفیت  ISO 9001:2015مدت  24ساعت
 2سیستم مدیریت محیط زیست  ISO 14001:2015مدت  24ساعت
 3سیستم مدیریت ایمنی و سالمت شغلی  ISO 45001مدت 24
ساعت
سیستممدت24
 4ساعت
یکپارچه  IMSمدت  24ساعت
مدیریت
 5سیستم مدیریت  HSE-MSمدت24ساعت 5S /مدت8ساعت
سرفصل بسته سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی ( 04ساعته)
اعطای  4گواهینامه  ، IIHSEP Academyتک دوره  4220222تومان
 9سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی  ISO 22000مدت  24ساعت
 2تحلیل خطرات و کنترل نقاط بحرانی  HACCPمدت  96ساعت
 3الگوهای خوب بهداشتی  GHPمدت  8ساعت
 4الگوهای خوب تولید  GMPمدت  8ساعت

سرفصل بسته  HSEدر پروژه های نفتی ( 124ساعته) جدید
اعطای  9گواهینامه  IIHSEP Academyیا فنی و حرفه ای
9
2
3
4
5
6
7
8
1
92
99
92
93
94
95
96
97
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ایمنی حفاری
ایمنی داربست
ایمنی برق
ایمنی جوشکاری
ایمنی کار در ارتفاع
ایمنی حمل و جابجایی بار
صدور پروانه کار
رانندگی تدافعی
ایمنی پرتونگاری
مبانی آتش نشانی
آشنایی با مواد خطرناک
ایمنی فضاهای بسته
شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک
مبانی بهداشت حرفه ای
مبانی محیط زیست
نحوه اجرای دستورالعمل های کاری
مبانی کمک های اولیه

سرفصل بسته های آموزشی HSE
(دوره های غیر حضوری موسسه ارتقای سام ایرانیان)
تاریخ بروزآوری  22فروردین 1041

48183550020
کانال تلگرام @iihsep
www.iihsep.ir

سرفصل بسته افسر HSEسطح یک ( 234ساعت)
یک گواهینامه  ، IIHSEP Academyتک دوره  215022تومان
 9ایمنی کار با دستگاه سنگ فرز
 2ایمنی کار با ماشین آالت عمرانی
 3ایمنی جوشکاری و برشکاری گرم
 4ایمنی گودبرداری و حفاری
 5ایمنی تخریب
 6ایمنی انبار
 7ایمنی نردبان
 8ایمنی نصب اسکلت های فلزی و بتنی ساختمان ها
 1ایمنی داربست بندی و کار روی داربست
 92ایمنی باالبر ها
 99ایمنی بستن بار و ریگری جرثقیل
 92ایمنی کار با جرثقیل
 93ایمنی حفر دستی چاه ها
 94ایمنی حمل دستی بار
 95ایمنی برق
 96ایمنی حریق
 97ایمنی کار با گاز مایع
 98آشنایی با کمک های اولیه
 91ایمنی کار با مواد شیمیایی
 22ایمنی کار با ابزارهای دستی برقی و غیر برقی
 29ایمنی کار با تاسیسات و وسایل الکتریکی در کارگاه
 22آشنایی با وسایل حفاطت فردی
 23آشنایی با کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار
 24آشنایی با الزامات عمومی ایمنی و بهداشت محیط کار
 25تحقیق و بررسی حوادث
 26سیستم های صدور مجوز کار (پرمیت)
 27مدیریت شرایط اضطراری
 28آشنایی با عوامل زیان آور محیط کار
 21ایمنی کار در ارتفاع
 32آشنایی با سیستم ارتینگ (اتصال به زمین)

سرفصل افسر HSEپروژه های صنعتی و معدنی( 234ساعت) جدید
یک گواهینامه  ، IIHSEP Academyتک دوره  215022تومان
 9ایمنی در معادن
 2ارزیابی ریسک در معادن
 3عالیم ایمنی در کارگاه
 4تحقیق و بررسی حوادث
 5مبانی بهداشت حرفه ای
 6ایمنی ماشین های افزار
 7ایمنی مولد بخار و دیگ های آب گرم
 8ایمنی مواد خطرناک و مواد قابل اشتعال و مواد قابل انفجار
 1مشاغل سخت و زیان آور
 92ایمنی صنایع چوب
 99ایمنی پرس های تزریق پالستیک و دایکاست
 92ایمنی و بهداشت عمومی در کارگاه ها
 93ایمنی مخازن آب و استخرها
 94ایمنی ماشین های لیفتراک
 95ایمنی کار با دستگاه های ریخته گری تحت فشار
 96ایمنی ساختمان کارگاه ها
 97ایمنی در کارگاه های سنگبری
 98ایمنی در صنایع شیشه
 91ایمنی در صنایع ریخته گری قطعات ولوله ها
 22ایمنی در صنایع آهنگری
 29مبانی محیط زیست
 22ایمنی تعمیرگاه های وسایط نقلیه
 23آشنایی با وسایل حفاطت فردی
 24مقررات تاسیس مرکز بهداشت کار در کارگاه ها
 25آموزش ایمنی کارفرمایان  ،کارگران و کارآموزان
 26تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران
 27ایمنی تصفیه خانه های آب و فاضالب
 28ایمنی افراد دارای اختالل شنوایی در کارگاه ها
 21ایمنی ماشین های بهمزن و مخلوط کننده
 32ایمنی ماشین های کنگاسور ،خرد کن و آسیاب

سرفصل بسته مهندسی حریق ( 34ساعته) جدید
 5گواهینامه  ، IIHSEP Academyتک دوره  215022تومان

سرفصل بسته افسر  HSEدر نفت ،ساختمانی ،صنعتی و معدنی جدید
(374ساعت)  4گواهینامه IIHSEP Academy
 9دوره های بسته افسر  HSEدر پروژه های نفتی
 2دوره های بسته افسر  HSEدر پروژه های ساختمانی
 3دوره های بسته افسر  HSEدر پروژه های صنعتی و معدنی

 9مبانی ایمنی حریق
 2سیستم های اعالم و اطفای حریق
 3الزامات قانونی ایمنی حریق
 4ارزیابی ریسک حریق
توضیحات تکمیلی

 بسته های آموزشی به درخواست تعدادی از متقاضیان جهت انتخاب آسان و کاهش هزینه دوره های آموزشی تعریف شده است.
 پرداخت اقساطی :می توانید با پیش پرداخت  122هزار تومان دوره ها را ثبت نام کنید و بقیه مبلغ را در یک یا  2قسط پرداخت نمایید.
 هزینه های اعالم شده با صدور گواهینامه های  IIHSEP Academyاست.
 صدور گواهینامه بین المللی با هزینه جدا برای هردوره وجود دارد.
 مشاوره قبل از ثبت نام:برای مشاوره قبل از ثبت نام جهت انتخاب مناسب ترین بسته ها و دوره ها ،در ساعات اداری با سرکار خانم مهندس
کریم زاده با شماره  09195338828تماس حاصل نمایید .در خارج از ساعات اداری با ارسال پیام در واتساپ برای دریافت مشاوره اقدام کنید.
 آزمون :آزمون دوره ها به صورت آنالین برگزار می شود ،در صورت عدم قبولی ،می توانید مجددا در آزمون شرکت نمایید.
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