
 
 

 
 اجاره فضاهاي آموزشی و تجهیزات

 
فضاهاي استاندارد آموزشی و تجهیزات تخصصی مورد نیاز جهت برگزاري دوره هاي آموزشی 

داریم که این متر مربع مورد استفاده مشتریان ما می باشد. ما آمادگی  700در فضاي بیش از 
 فضا را با شرایط زیر در اختیار شما قرار دهیم.

 

 شرایط برگزاري و تجهیزات فنی 
 

 نفر می باشد. 18تا  16ظرفیت کالسها بین  •

 هر دو نفر می توانند از یک کامپیوتر استفاده نمایند. •

 از کامپیوتر هاي مجهز در کالسهاي آموزشی استفاده می گردد. •

 کامپیوتري به هم متصل می باشند. کامپیوترها در یک شبکه •

 نرم افزارهاي کمک آموزشی ارتباط بین استاد و دانشجو بر روي سیستم ها نصب  •
 باشد. می

 استفاده از اینترنت در کالس آموزشی امکان پذیر می باشد. •

در روزهاي شنبه تا چهارشنبه اجرا  16الی  12و  12الی  8کالسها می تواند از ساعت  
گردد. (در صورت درخواست برگزاري دوره در روزهاي پنجشنبه و جمعه با توافق قابل 

 می باشد)اجرا 
 مسئولیت کیفیت برگزاري دوره ها به عهده متقاضی می باشد. •

ساعت پیش از شروع  48فضاي آموزشی منوط به تسویه حساب کامل تا  استفاده از •
 برگزاري دوره می باشد.

 هزینه پذیرایی میان وعده و ناهار بر اساس نیاز مشتري متغیر بوده و قابل مذاکره  •
 باشد. می

 
 



 
 

 
 
در صورت نیاز به نصب نرم افزاري خاص هماهنگی با واحد آموزش سه روز قبل الزامی  •

 می باشد.

ورت بروز هر گونه خسارت یا مفقود شدن تجهیزات، خسارات وارد شده باید در ص •
 توسط متقاضی پرداخت گردد.

امکان استفاده از سیستم مجازي سازي جهت در اختیار گذاشتن چندین سیستم عامل  •
 در کالس مهیا می باشد.

 

 هزینه
 هزینه (ریال) نوع خدمت شرح خدمات ردیف

 4,000,000 هر ساعت نفر 18الی  16فضاي کالس با ظرفیت   1

 
 

بصورت ارسال فکس در فرم ضمیمه تکمیل و هاي محترم می توانند درخواست خود را  شرکتها و سازمان
 ارسال نمایند. co.com-training@sematec و یا ارسال ایمیل به آدرس  88526780به شماره 
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 ه کالس آموزشیرفرم درخواست اجا
 

 نام شرکت / سازمان:

 نام مدیر :

 نام هماهنگ کننده:

 شماره تماس:

 شماره فکس:

 نام دوره:

 :برگزاريتاریخ 

 ساعات برگزاري:

 تعداد نفرات شرکت کننده:

 پکیج درخواستی:

 


