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 )اکوتوریسم( گردینامه ثبت نام در دوره راهنمایان طبیعتآئین

 

 همراه گرامی، با سالم؛

 داریم.تان آرزوی توفیق و سالمتی نهیم و برایگردی موسسه طبیعت ارج میی راهنمایان طبیعتحضورتان را در دوره

نامه، ضتتمف استتتااده از قرار استتت میتی را انار هم ستتکری انیم. بنابرایف  باا با ر ایت قوانیف و مبا ت گاته دتتیه در ایف آ یف

دی و  مل به تعهیات  ست اه ایایت آموز دایان ذار ا سکری نما یی.  دکل و هیفمنی  مباحث  لمی دوره، ایف میت را به بهتریف 

 .اادر آموزدی ایف موسسه قرار دارد یراگیران سر وحهی فدر راستای رضایت همه

 مقررات عمومی –الف 

ست، ر ایت  (1 دش منا دی ا م از پو ضاهای آموز ضور در ف صول ح  باا قوانیف و  رف حاام بر جامعه را ر ایت ارده و به ا

 افراد، اصول ارتباط فردی و اجتما ی پاییار و ...، احترام بگذاریی.حریم 

 قابل در ارتباط و برخورد با فراگیران، میرسان و پرسنل موسسه ا زامی است.ر ایت احترام مت (2

دامل: بیان نکات مثبت، ارا ه محترمانه (3 سازنیه  صول نقی  شنهاد و راهکار جایگزیف به ا ضوع نقی، ذار دالیل نقی، پی ی مو

 فرما یی.همراه پذیرش نتیجه را در ارتباط با سایر فراگیران، میرسان و موسسه ر ایت 

 ی خود غنا بخشیی.ها به ایایت اجرایی و پویایی دورهبا حضور میاوم و پرانرژی خود در االس (4

های خود قرار دهیی. هرگونه  ملکرد ناصحیح در زمان االس اه منجر به ا تراض فراگیران ر ایت نظم را سر وحه فعا یت (5

 و میرسان دوره گردد را به هیچ  نوان پذیرا نخواهیم بود.

دکل در زمان االس (6 ستااده از تلاف همراه به هر  ست.  ذا تلاف خود را خاموش و یا در حا ت ا ها پذیرفته نبوده و ممنوع ا

 های حضوری()ویژه دوره سکوت قرار دهیی.

، سهوا یا  میا، اه ایجاد تنش مورد و ناصحیحهای نامتعارف جنسیتی، قومیتی، مذهبی و ...، و حتی سواالت بیاز دوخی (7

 انی، پرهیز انیی.و اختالل در برگزاری االس می

 های حضوری()ویژه دوره خوردن و آدامیین در زمان برگزاری االس ممنوع است. (8

سا اتی را باهم و طی نزدیک به یک (9 سه طبیعت به  نوان مکانی اه از ایف پس  س سال خواهیم گذرانی، موارد زیر را در مو

 ی(های حضور)ویژه دوره ر ایت فرماییی:

 و ... . ، آدامسنویسها، دستمال ااغذی استااده دیه، چکجا نگذادتف ببری آب و سایر نودیینی 

 بار مصرف یم استااده از ظروف یک 
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 های خشک و تر در سبل مخصوص هر ایامتاکیک زبا ه و قراردادن زبا ه 

 هممنو یت استعمال دخانیات در فضای موسسه و همچنیف در سارها و بازدییهای دور 

  ر ایت حریم فیزیکی و معنوی موسسه 

 

ستااده از آنرایانه  (10 ست و ا سه ا س دی مو سایل آموز شگرها، ویییوپروژاتور و ... جزو و صارف و اهیاف ها، نمای ها جهت م

 های حضوری()ویژه دوره بادی.دخصی به هر د یلی ممنوع می

 ن بیون است اجازه ااییا ممنوع است.های میرسااکی مبا ت آموزدی موسسه و دیتاها و فایل استااده و  (11

ها، ر ایت حقوق همستتایگان در های استتتراحت بیف االسهای آمی و دتتی به موستتستته و از موستتستته و زماندر زمان  (12

شاع ا م از البیمحیط سه ا زامی بوده و  یم توجه به ایف موپله و حتی پیادهها، راهروها، راههای م س رد به اروی جلوی مو

 های حضوری()ویژه دوره یرفته نیست.هیچ  نوان پذ

 امور آموزشی –ب 

محور وزارت میراث میت و مهارتهای اوتاهایی، ایف دوره جزو دورهگردی ثبت نام نمودهدتتتما در دوره راهنمایان طبیعت (1

رسمی پایان  فرهنگی، گرددگری و صنایع دستی است و به فراگیرانی اه ایف دوره را با موفقیت سکری نماینی، گواهینامه

 دوره تعلق خواهی گرفت.

متقاضیان حضور در ایف دوره فارغ از تمایل یا  یم تمایل به دریافت گواهینامه و اارت تور ییری بایی حا ز درایط  مومی  (2

 زیر بادنی:

 دارا بودن درایط  مومی بر اساس قوانیف و مقررات جمهوری اسالمی ایران 

  سال تمام 18حیاقل سف 

 دود.صورت تئوری و  ملی )سار و بازدیی( ارا ه می 2های تیویف دیه به ه سرفصلدر طول ایف دور (3

 بادی.روز در هاته می 3سا ته و  3های تئوری دوره ماه خواهی بود و االس 11میت زمان برگزاری ایف دوره حیودا  (4

دیه آغاز میاالس (5 سا ت ا الم  ست تا های تئوری راس  ضور در االس  دقیقه قبل از 10دود.  ذا الزم ا دروع، آماده ح

 بادیی.

دود. بنابرایف به منظور حضور در االس برای بسیاری از میرسان دوره به  نوان بخشی از نمره داخلی درس محسوب می (6

سبت به برنامه ضور در آزمون جامع، ن شکل جهت ح ضور در االس اقیامات جلوگیری از بروز هرگونه م ریزی دقیق برای ح

 یی.الزم را انجام ده

سوم زمان ال دوره می (7 سوم زمان هر درس، و در نتیجه یک  دی و هر فراگیر تنها مجاز به غیبت موجه در حیااثر یک  با

  ذا غیبت بیشتر، حذف درس، تجییی دوره و پرداخت دهریه مجید درس و دوره را در پی خواهی دادت.

دتتی. آزمون پس از اتمام هر درس برگزار خواهی های ارا ه دتتیه در طول دوره دارای آزمون داخلی هستتتنی اه ایفدرس (8

 رسانی خواهی دی.هاته زودتر اطالع 2ها حیاقل زمان برگزاری آزمون
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شارات  (9 سار، میزان م ضور در بازدیی و یا  ضور در االس تئوری، ح نمره نهایی هر درس برآینیی از نمره آزمون اتبی، ح

 بادی.بسته به میرس درس میها، ها و پروژهفراگیر در االس، حضور در فعا یت

بادتتتی و ایف نمره می 12حیاقل نمره قبو ی در آزمون داخلی هر درس )برای دروستتتی اه جزو آزمون جامع نیستتتتنی(  (10

دیی اه نمره امتر از  دته با دی. به خاطر دا ستقیم در اارنامه پایان دوره داوطلت درج خواهی  صورت م سبت  یم  12ب

 ون جامع خواهی دی.معرفی فراگیر جهت حضور در آزم

گرددتتتگری، های دارای آزمون جامع یعنی دروس: مبانی ااوتوریستتتم، زمیفحیاقل نمره قبو ی برای آزمون داخلی درس (11

ضی  سم )ویژه فراگیران متقا صی ااوتوری ص شایر ایران و زبان تخ ستانیاران ایران، گیاهان ایران، پرنیگان ایران، اقوام و   پ

درطی اه معیل نمره آزمون جامع و آزمون داخلی )نمره 10ا مللی( دریافت اارت تور ییری بیف  دی، به  ای اه در می با

 نشود.  12اارنامه فراگیر درج خواهی دی( امتر از 

شخص، آزمون ویژه  (12 سا ت م سه در روز و  س صورت غیبت موجه فراگیر در آزمون داخلی، در انتهای دوره و با ا الم مو در 

 غایبیف برگزار خواهی دی.

ریال برای هر آزمون انجام  500،000با پرداخت دتتهریه ( 12بنی )در صتتورت غیبت غیر موجه فراگیر در آزمون داخلی،  (13

دی، آزمون مجید با جریمه معادل  دته با ضور نیا دی و چنانچه فراگیر در آزمون غایبیف هم ح ریال  2،000،000خواهی 

 برای هر آزمون صورت خواهی پذیرفت.

بار هر فراگیر در آزمون غایبیف به منز ه انصتتراف تلقی دتتیه و موستتستته در قبال فراگیر تعهیی  2غیبت بیش از  توجه:

 نخواهی دادت.

 آزمون است. 3های داخلی برای هر فراگیر در ال دوره تنها حیااثر تعیاد غیبت در آزمون (14

سارها( دوره  موما آخر هاتهاالس (15 سان و های  ملی و مهارتی )بازدییها و  صالحییی میر سمی با  ها و یا در تعبیالت ر

 روزه برگزار خواهی دی. 4تا  1های برنامه قا تموسسه در 

انف اجرا هیف از اجرای سارها و بازدییها آموزش فراگیران است و پر واضح است اه سارهای آموزدی به قصی تاریح و ت (16

 دود.نمی

 دونی.سارها و بازدییهای دوره به دو دسته سارها و بازدییهای اصلی )حضور در سار ا زامی است( و اختیاری تقسیم می (17

شی از  (18 دی، بخ داره  ست و همانبوری اه در باال ا صلی به  نوان بخش مهارتی دروس دوره ا زامی ا سارهای ا ضور در  ح

 نمره آزمون داخلی است.

اه فراگیر به هر د یل موجهی فرصت حضور در یک درس و یا سار را به همراه دوره خود از دست بیهی، امکان  در صورتی (19

سار را با دوره ضور مجید در آن درس و یا آن  سه، با هماهنگی با مییر آموزش، نهایتا تا ح س سال بعی از  2های دیگر مو

 دروع دوره خود خواهی دادت.
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 ی اصلی دورهسفرهالیست 

 وضعیت اقامت مقصد سفر روز سفر مقدار سفر -عنوان درس  ردیف

 امپ یکی از مناطق حااظت دیه 2 بابیفنون استقرار در طبیعت و جهت 1

 گردیاقامتگاه بوم یکی از مناطق حااظت دیه 5/2 آدنایی با مناطق حااظت دیه 2

 امپ در طبیعت 2 اصول راهبری گروه در طبیعت و اوهکیمایی 3

 نیارد گردشگریدارای جاذبه زمینمناطق 1 آدنایی با ژ وتوریسم و زمیف گرددگری 4

 نیارد کوهستانیها یا مناطقیکی از تاالب 1 پرنیگان و پرنیه نگری –تنوع زیستی ایران  5

 گردیاقامتگاه بوم های ملییکی از پارک 5/2 پستانیاران ایران –تنوع زیستی ایران  6

 گردیاقامتگاه بوم طبیعت و دهری -ترایبی  5/2ا ی  2 های تورگردانیمهارتفنون و  7

 گردیاقامتگاه بوم طبیعت و دهری -ترایبی  3ا ی  2 اارورزی 8

 

 لیست بازدیدهای اصلی دوره

 مقصد بازدید مقدار روز بازدید بازدید -عنوان درس  ردیف

 دناسی ایرانباغ موزه ملی گیاه 1 گیاهان داخص و نوایح رویشی –تنوع زیستی ایران  1

 موزه دارآباد 1 هاحشرات و پروانه –تنوع زیستی ایران  2

 موزه دارآباد 1 دوزیستان و خزنیگان –تنوع زیستی ایران  3

 بازدیی از یک موزه به انتخاب میرس 1 اصول تاسیر میراث فرهنگی و طبیعی 4

 

تواننی با و فراگیران در صتتورت تمایل می دتتوداختیاری محستتوب میستتارهای ارا ه دتتیه در جیول زیر جزو ستتارهای  (20

درصی از یک دوره خواهان حضور  70هماهنگی با موسسه و میرس درس مربوطه، در سار درات نماینی، منوط به اینکه 

دین دانش ف سارها می توانی  الوه بر ایجاد تجارب جییی، به پربارتر  ضور در ایف  دنی. ح سارها با راگیران منتج در ایف 

 دود. 

از جیول باال( اه جزو بازدییهای اصتتلی دوره  3دتتایان ذار استتت اه برای درس دوزیستتتان و خزنیگان )ردی   توجه:

سوب می شتر و بارز ایف موجودات در مح سال، فراگیران می 6دود، و با  لم به فعا یت بی صورت ماهه اول هر  تواننی )در

 .جایگزیف بازدیی درس نماینیماه،  6ایف درس را در ایف یک دوره( سار  درصی فراگیران 70درخواست حیاقل 
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 لیست سفرهای اختیاری دوره

 وضعیت اقامت مقصد سفر مقدار روز سفر سفر –عنوان درس  ردیف

 امپ یا اقامتگاه مناطق دارای تاالب، دریاچه و رودخانه 2 گرددگری آبی و ساحلی 1

 امپ یا اقامتگاه یکی از سایت های رصی آسمان دت 2ا ی  5/1 نجوم و صور فلکی 2

 امپ و اقامتگاه حوزه زیست یکی از اقوام یا  شایر ایران 4ا ی  5/2 اقوام و  شایر ایران 3

 اقامتگاه طبیعت و روستایی –ترایبی  3ا ی  5/2  کاسی در طبیعت 4

 

 بادی.نار می 25حیاقل تعیاد نارات الزم برای برگزاری یک سار  (21

 بایست جهت حضور در سارها قوانیف زیر را مبا عه و ر ایت نمایی:فراگیر می هر (22

  امکان آوردن همراه در ستتارهای دوره وجود نیارد ) ایف مورد فقط برای ستتارهای اصتتلی دوره استتت و دتتامل

 دود (سارهای اختیاری نمی

 رسی.سارها از مبیا مشخص دیه در برنامه سار آغاز و در همان نقبه به اتمام می 

  صورت انارادی یا سارها به  ضور در  دی.  ذا ح سه برگزار خواهنی  س سط مو دیه تو سیله نقلیه تهیه  سارها با و

 های دوستانه با خودرو دخصی یا هر وسیله دیگری ممنوع است.جمع

 .اضافه دین به سار در بیف راه و یا ترک سار در بیف راه ااییا ممنوع است 

 عه محلی ) اصل اول ااوتوریسم در سراسر جهان ( ا زامی است.احترام به  رف و قوانیف جام 

 ها و آقایان یک منبقه، روستتتا و یا جامعه  شتتایری و یا هر فرد دیگری در هر مکانی  کاستتی از اوداان، خانم

 بادی.ها ممنوع میبیون است اجازه از آن

  بادی.ی ایران اامال مبابق با  رف و قوانیف جمهوری اسالمبایست میپودش در سارها 

 سه منعقی می س سار مابیف فراگیران و مو سار قراردادی بابت هر  دود. بنابرایف هیچ فراگیری بیون قرارداد در 

  درات نخواهی ارد.

  دهریه درات در سارها به صورت قیمت تمام دیه برای هر سار از سوی موسسه محاسبه و به فراگیران ا الم

ساردود. می سته به نوع  دت ب سئو یت مینی، اقامت و  صلی و محلی، بیمه م مانی، مواردی چون : حمل نقل ا

های مرتبط میرس، اخذ مجوزهای ا تیریس بخش  ملی میرستتیف و هزینهها، حقهای غذایی، میان و یهو یه

سه و هزینهها، حقهای مرتبط، هزینه ورودیهالزم و هزینه س شان،ا زحمه نماینیه مو امکانات و  های مرتبط با ای

دهریه  شتیبان، تجهیزات فنی، راهنمای محلی، محیط بانان همراه و ...، در تعییف  دیف پ شتیبانی، ما سایل پ و

 سار موثر است.
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 جدول پیش بینی شهریه سفرها

 1401پیش بینی شهریه سفر در سال  مقدار روز سفر

 تومان 500،000تومان ا ی  250،000از حیود  سارهای یک روزه

 تومان 1،000،000تومان ا ی  500،000حیود از  روزه امکی 5/2تا  2سارهای 

 تومان 2،500،000تومان ا ی  1،700،000از حیود  روزه با اقامت 5/2تا  2سارهای 

 تومان به باال 2،500،000دروع از حیود  روز 5/2سارهای بیشتر از 

 

 سارهای دوره مبابق فرآینی زیر برگزار خواهی دی: (23

  نار تیم محتوایی( به انتخاب موستتستته،  4نار تیم اجرایی به همراه  4نار از فراگیران یک دوره ) 8هر ستتار در

مسئو یت اجرای سار را بر هیه خواهنی دادت. دایان ذار است با توجه به تعیاد سارهای اصلی و ظرفیت یک 

 در تیم محتوایی خواهی دادت.دوره، هر فراگیر دست ام یک بار فرصت حضور را هم در تیم اجرایی و هم 

  نار، نماینیه موسسه حاضر در سار، مییر آموزش و مییر امل موسسه  8قبل از سار جلسه توجیهی مابیف ایف

 برگزار خواهی دی.

  اجرایی ابالغ و برنامه ریزی و تقسیم اار انجام خواهی دی.در ایف جلسه برنامه سار به تیم 

 ی سار توسط ایف تیم نظارت خواهی دادت.در حیف سار نماینیه موسسه بر اجرا 

  ناره مجری سار از طرف  8پس از انجام سار بازخوردهای  لمی، مهارتی و فنی سار و بررسی دیوه اجرایی تیم

 موسسه ارا ه خواهی دی.

های  لمی و هیف از برگزاری ستتارها با ایف دتتیوه توستتعه دانش و مهارت تورگردانی به همراه تقویت مهارت توجه:

 ارتباطی فردی و جمعی فراگیران است.

و همچنیف برنامه ستتتارها و بازدییها،  های داخلی، برنامه آزمونهاالیه اطال ات مربوط به منابع آموزدتتتی، برنامه االس (24

صاحبه زبان، زمان آزمون ج سه به آدرس : اطال ات مربوط به م س سایت مو سانی   www.tabiat.irامع و ... در  اطالع ر

بایست به صورت روزانه نسبت به ها بر  هیه فراگیران است و هر فراگیر میدود و مسئو یت است اطالع از ایف برنامهمی

سئوالن مو ست اه م سایت اقیام نمایی. بییهی ا سه طبیعت هیچچک اردن  صوص س سئو یتی در ایف خ گونه تعهی و م

 نخواهنی دادت.

ها ارا ه دروس روحیات ملل و زبان تخصتتتصتتتی گردد و تنها تااوت آنصتتتورت بیف ا مللی و ملی ارا ه می 2ایف دوره به  (25

 ااوتوریسم است. الزم به ذار است اه متقاضیان هر دو دوره در یک االس حضور خواهنی دادت.

http://www.tabiat.ir/
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گذراننی پس از اخذ گواهینامه و قبو ی در آزمون مصتتتاحبه فنی، اارت تور ییری ملی را ی اه دوره ملی را میفراگیران (26

 تواننی فقط مجری تورهای داخلی بادنی.دریافت خواهنی نمود. ایف افراد با ایف اارت می

اخذ گواهینامه و قبو ی در آزمون  گذراننی پس از قبو ی در آزمون مصتتتاحبه زبان وفراگیرانی اه دوره بیف ا مللی را می (27

تواننی  الوه بر اجرای تورهای مصاحبه فنی، اارت تور ییری بیف ا مللی را دریافت خواهنی نمود. ایف افراد با ایف اارت می

 داخلی مجری تورهای ورودی به اشور و خروجی از اشور هم بادنی.

اه از طرف دفراگیران  (28 یان دوره  پا مه  نا فت گواهی یا هت در نت گرددتتتگری وزارت میراث ج عاو عات و آموزش م با  فتر م

 ، بایی :دودفرهنگی، گرددگری و صنایع دستی ارا ه می

 .دارای حیاقل میرک ااردناسی مورد تاییی وزارت  لوم، تحقیقات و فناوری بادنی 

 های داخلی و آزمون جامع را با موفقیت به پایان رسانیه بادنی.آزمون 

  ست ارده  را برای 12نمره قبو ی سم هم در آزمون داخلی و هم در آزمون جامع ا صی ااوتوری ص درس زبان تخ

 بادنی. ) ویژه متقاضیان دریافت اارت تور ییری بیف ا مللی انگلیسی(

  ( را است ارده بادنی. )ویژه متقاضیان دریافت اارت تور ییری 12در آزمون مصاحبه زبان نمره قبو ی )حیاقل

 ها(ایر زبانبیف ا مللی انگلیسی و س

متقاضیان دریافت اارت تور ییری بیف ا مللی غیر انگلیسی زبان نیاز به نمره درس زبان تخصصی ااوتوریسم  توجه:

 )داخلی و جامع( نخواهنی دادت.

 فراگیران متقاضی دریافت اارت تور ییری بایی : (29

 .گواهینامه پایان دوره خود را دریافت نموده بادنی 

 نیادته بادنیرز )مصادیق معلو یت( مشکل جسمی و حراتی با 

 .از فف بیان خوب و روابط  مومی مناسبی برخوردار بادنی 

 .از آزمون مصاحبه فنی نمره قبو ی اخذ نماینی 

 ا زامی است.دادتف اارت پایان خیمت سربازی یا اارت معافیت از سربازی برای آقایان  توجه :

، های انگلیسی، فرانسوی، آ مانی، اسکانیایی، روسیی بایی به یکی از زبانتور ییری بیف ا ملل فراگیران جهت دریافت اارت (30

مسلط بادنی. ایف موضوع در آزمون مصاحبه  Advancedدر سبح  و ... ، ترای استانبو ی ،ایتا یایی،  ربی، چینی، ژاپنی

 زبان مورد سنجش قرار خواهیگرفت.
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 امور ثبت نام  –ج 

به صتتورت اقستتاط برخوردارنی و ایف مورد با هماهنگی مییر آموزش قابل انجام فراگیران از امکان پرداخت دتتهریه دوره  (1

های مورد تاییی بانک مرازی جمهوری استتتالمی ایران و یا ارا ه ستتتاته بانکی جزو استتتت. ارا ه چک بانکی معتبر از بانک

 بادی.دروط ثبت نام اقساطی می

س (2 دیه از طرف مییر آموزش مو درایط ا الم  سویه ما ی طبق  صورت سه به هنگام ثبت نام میت ست به طور اامل  بای

 نوان پیش ثبت نام بعالوه ارا ه پذیرد. منظور از تستتویه ما ی پرداخت اامل دتتهریه و یا پرداخت بخشتتی از دتتهریه به

 های اقساط دوره و یا ارا ه ساته بانکی، قبل از دروع دوره است.چک

انی و حضتتور در دوره فقط با برای حضتتور فراگیر در دوره ایجاد نمیپرداخت پیش قستتط به هنگام ثبت نام حقی  توجه:

 امور ثبت نام( صورت پذیر خواهیبود. -2تسویه ما ی )بنی

صرفا به میت  (3 سبت به احراز نمرات قبو ی در دروس و تکمیل پرونیه  2فراگیران پس از ثبت نام و گذرانین دوره  سال ن

دادت. در غیر اینصورت پرونیه آموزدی مسیود دیه و فراگیر تجییی دوره  جهت دریافت گواهینامه فرصت اقیام خواهنی

 خواهی دی.

 درخواست انصراف از دوره بایی بصورت اتبی و با ذار دالیل انصراف ارا ه گردد. (4

 جریمه انصراف از دوره مبابق جیول زیر محاسبه و از ال دهریه فراگیر اسر خواهی دی.  (5

 درصد جریمه زمان انصراف

 درصی 0 روز قبل از دروع دوره 30بت نام تا از ث

 درصی از ال دهریه دوره 30 روز قبل از دروع دوره 15تا  29از 

 درصی از ال دهریه دوره 50 روز قبل از دروع دوره 7تا  14از 

 درصی از ال دهریه دوره 80 روز قبل از دروع دوره 1تا  6از 

 دورهدرصی دهریه  100 از دروع دوره و پس از آن

 

 .پس از دروع دوره انصراف از دوره به هیچ  نوان پذیرفته نیست و امکان استرداد دهریه دوره وجود نیارد 

 نمایی و مستتئو یت آن به هر د یل بر  هیه ها هیچ حقی را جهت  ودت دتتهریه ایجاد نمیغیبت و  یم حضتتور در االس

 فراگیر خواهی بود.
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شق به ایران و طبیعت و فرهنگ  ست.کمع شما در این دوره ا ضور  ستمایه ح بنابراین با عالقه و  نظیرش د

 ."ایران برای ماست "خالصانه برای رشد خود و آینده کشورمان قدم برداشته و به خاطر بسپارید که 

 

 از همراهی مسئوالنه دما سکاسگزاریم                                                                                                              

 همواره داد و سالمت بادیی                                                                                                                

 با احترام                                                                                                                

 

 

به دتتتماره : ........................................ رت ملی اینجانت خانم / آقای : ............................................، فرزنی : ....................................... دارنیه اا

دیه در ایف آ ی درات در دوره ................................................. را دارم، الیه منیرجات و قوانیف ارا ه  ست  ف نامه را به هنگام اه درخوا

گردم در صورت  یم ر ایت هر یک از موارد فوق اد ایی نسبت ثبت نام با دقت مبا عه ارده و ضمف قبول الیه مااد آن، متعهی می

 به اخذ گواهینامه پایان دوره نخواهم دادت.

 

 تاریخ تکمیل فرم :

 نام و نام خانوادگی فراگیر :

 

 امضاء و ثبت اثر انگشت :


