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.لطفاً رزومه استاد نيز به پيوست ارسال گردد.1
هار را حذف نمايد، در او از اين طريق هزينه ننيم روز برگزار نمايد2در صورتي كه شركت برگزار كننده بتواند به طور مثال دوره يك روزه را به صورت ،5در خصوص هزينه شماره .2

.قرار خواهد داشتاولويت انتخاب
.مخصوص اساتيد غير بومي است و منطبق بر هزينه هاي واقعي محاسبه مي شود9هزينه شماره .3
.منظور مي شوددرصد10حداكثر ) 11شماره (سود خالص مشاور .4
)درصد67/21جمعاً . (، مي باشددرصد67/16درصد و بيمه 5ماليات شامل)12شماره (قانونيكسورات .5

به امور مالي شركت مراجعه نام در نظام ماليات بر ارزش افزودهثبتگواهينامه با در دست داشتنتوانند، ميگردنده مشمول قانون ماليات بر ارزش افزوده ميمجرياني ك•
.در مبلغ دريافتي ايشان لحاظ شودماليات بر ارزش افزودهدرصد 4تا نمايند

پس از اتمام قرارداد و ارائه گزارش نهايي، مي بايست يك نسخه از گزارش ،استانو انجمن مشاوران مديريتو مديريتاعضاي انجمن همگن خدمات فني و مهندسي•
.، تحويل دهندبه رئيس انجمن مربوطهدوره يا سمينار را 

.شركت، تحويل دهيده واحد توسعه صنعتي و آموزشخواسته شده بهاي استعالم را با خودكار آبي و به صورت خوانا و با تكميل كليه موارد خواهشمند است برگه•

آناليز هزينه هاي برگزاري دوره ها و سمينارهاي آموزشي

:سمينار/عنوان دوره

:مدرك تحصيلي:نام استاد

:شهر محل اجرا:زمان تقريبي اجرا:سرفصل دوره

:اجرامكان:سمينار/مدت دوره

.)ت به طور توافقي مشخص خواهد شددر مورد سمينارها تعداد نفرا(واحد صنعتي 25نفر از25: حداقل تعداد نفرات شركت كننده

توضيحات)ريال(لغ مبمواردرديف
بررسي واحد آموزش

توسط واحد آموزش شركت ستوناين (

.)شهركهاي صنعتي تكميل مي گردد
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هاهزينه

حق التدريس استاد

جزوه آموزشي2

تامين فضاي آموزشي3

امكانات آموزشي4

هاران5

پذيرايي بين روز6

بازاريابي7

اياب و ذهاب استاد8

اقامت9

ساير موارد پيش بيني نشده 10
)مربوط به سمينارها(

سود خالص11

بيمه و ماليات12

جمع هزينه ها

مبلغ نهايي
.)اين قسمت توسط واحد آموزش شركت شهركهاي صنعتي تكميل مي گردد(
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محتواي دوره يا سمينار آموزشي

:سمينار/عنوان دوره

:سمينار/مدت دوره

نيم روز چهارم/روزنيم روز سوم/روزنيم روز دوم/روزنيم روز اول/روز

:نام و نام خانوادگي و سمت

مهر و امضاء

•CDسمينار آموزشي، پيوست گردد/محتواي دورهپاورپوينت حاوي فايل.
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:مدرسامضا

تاريخ

.يد دوره يا سمينار، به ازاي هركدام، يك فرم به صورت مجزا تكميل گردددر صورت تعدد اسات•

سمينار آموزشي/اساتيد و مدرسين دورهمشخصات فردي و سوابق تحصيلي و اجرايي

:مشخصات فردي
:متولد:     سال تولد:        صادره از:      شماره شناسنامه: نام پدر:نام و نام خانوادگي

:سوابق و مدارك تحصيلي
1 .
2 .

:سوابق آموزشي
1.
2.

:دوره هاي آموزشي گذرانده شده
*

:سوابق اجرايي
1.
2.

:تاليفات و مقاالت
1.
2.
3.

:آشنايي با نرم افزارها

:آدرس و شماره تلفن
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