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 99…سال  فرم تقویم برنامه آموزشی 

 

     RAG-QA-TR-FM-27کد سند: 

 سازمان مجری محل اجرای دوره دوره تاریخ    دورهمدت  عنوان دوره آموزشی کد

1 
تست چشمی جوش و کنترل 

 (VT I&II) ابعادی
 انجمن جوش–ن راگ لیا طبق درخواست 99تابستان  ساعت 23

 لیان راگ طبق درخواست 99پاییز  16 (PTمایعات نافذ )تست  3

 لیان راگ طبق درخواست 99پاییز  32 (MT) تست ذرات مغناطیسی 2

4 
عیب یابی به روش 

 (UTآلتراسونیک )
 لیان راگ طبق درخواست 99زمستان  80

2 
 تفسیر فیلم های رادیوگرافی

(RTI) 
 لیان راگ طبق درخواست 99زمستان  40

 

)، جزوه، کتاب، گواهینامه پایان دوره، سی دی استانداردهای اروپایی ،پذیرایی  یکلیه دوره ها با احتساب پکیج کامل آموزش سرمایه گزاری در -

 میان وعده و ...( می باشد. 

درصد تخفیف ویژه دانشجویی برخوردار  10کلیه دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزشی عالی با ارائه گواهی معتبر اشتغال به تحصیل از -

 می باشند.

 درصد تخفیف برخوردار می باشند. 10از  ،اقل در سه دوره آموزشی شرکت کرده باشند به ازای شرکت در هر دوره بعدیافراد حقیقی که حد -

 درصد تخفیف در پرداخت هزینه دوره را شامل میشود. 10نفر را معرفی نمایند  3افراد حقیقی که حداقل  -

 درصد تخفیف برخوردار می باشند                                         10ی معرفی نمایند از نفر را در یک دوره آموزش 4شرکتها و موسسات حقوقی که حداقل  -

از انجمن آزمایشهای غیر  IIIکلیه دوره های آموزشی توسط مدرسین مجرب و تایید شده دارای مدارک معتبر کارشناسی ارشد جوش، سطح  -

 برگزار می گردد. (ASNTمخرب آمریکا)

 دارا بودن امکانات آموزشی مربوطه. -نفر ب 13حداقل شرکت کننده -امکان برگزاری دوره در محل مورد نظر شما، با شرایط الف -

 22223226در صورت تمایل به دریافت سرفصل های آموزشی هر دوره و سایر اطالعات جانبی، با مرکز آموزشی این شرکت با شماره تلفن  -

 مراجعه فرمایید.  www.rag.irبه سایت اینترنتی شرکت تماس حاصل نموده و یا 

در صورت انصراف از شرکت در دوره تا یک هفته مانده به شروع دوره کل مبلغ ثبت نام عودت داده می شود )انصراف بایستی بصورت کتبی  -

 باشد(.

http://www.rag.ir/

