
 ديرٌ آمًزشی کاربردی:

 (لشاسدادّبی سشهبیِ گزاسی ٍ سٍش ّبی تبهیي هٌببع هبلی) 

 

 

 

    سرفصل مطالب:

 

 عوَهی)دٍلتی(تبسیخچِ ٍ جبیگبُ هبلیِ ضشکتی ٍ تفبٍت آى بب هبلیِ  -1

 بذّی( –اًَاع تبهیي هبلی اص لحبظ هٌببع تبهیي )سشهبیِ  -2

 اًَاع تبهیي هبلی اص لحبظ صهبًی -3

 اًَاع تبهیي هبلی بِ لحبظ تکٌیکی -4

 سٍضْبی اسصیببی ٍ اًخبة سٍش تبهیي هبلی -5

 ابضاسّبی تبهیي هبلی -6

 تبهیي هبلی خبسجی ٍ سٍضْبی آى -7

 بذّی ٍ اٍساق ٍ ابضاسّبی هشبَطِ تبهیي هبلی اص هٌببع -8

 تبهیي هبلی اص طشیك سشهبیِ ٍ ابضساّب ٍ سٍضْبی آى -9

 سشهبیِ گزاسی غیش هستمین ) تعبسیف، سٍضْب، تئَسی ّب، بَسس ٍ ًحَُ سشهبیِ گزاسی دس آى( -10

 سٍضْب ٍ تکٌیکْبی اسصیببی پشٍطُ ّبی سشهبیِ ای بعٌَاى سٍش سشهبیِ گزاسی هستمین -11
 

تذسیس دس داًطگبّْبی اسٍهیِ، پیبم ًَس،  –کبسضٌبسی اسضذ هذیشیت هبلی  -گشدضکٌبى: آلبی ديرٌمدرس 

 صٌعتی اسٍهیِ ٍ آفبق ٍ هذسس دٍسُ ّبی ضوي خذهت اداسات ٍ سبصهبى ّبی دٍلتی

 داًطگبُ صٌعتی اسٍهیِ - اٍل جبدُ بٌذ – 2ببالتش اص گلطْش  –: اسٍهیِ مکان برگساری

 )تَجِ: اٍلَیت ضشکت بش اسبس تبسیخ ثبت ًبم هی ببضذ(  25/10/97آخش ٍلت اداسی  :آخریه مهلت ثبت وام

لببل سیبل )ضْشیِ دٍسُ بب لحبظ آهَصش، پزیشایی، گَاّیٌبهِ، آصهَى ٍ ...(  960000ضْشیِ دٍسُ بشای ّش ًفش هبلغ شهریٍ ديرٌ: 

ٍاسیض ًوبیٌذ ٍ  آهَصضْبی آصاد ٍ هجبصی داًطگبُ صٌعتی اسٍهیًِضد ببًک هلی بٌبم اداسُ  0106545035003ٍاسیض بِ ضوبسُ حسبة 

 اسائِ فیص پشداختی ضْشیِ یک سٍص لبل اص بشگضاسی دٍسُ الضاهی خَاّذ بَد.

فبکس ًوَدُ ٍ یب بِ ٍاحذ  31980234جْت ثبت ًبم فشم صیش سا تکویل ٍ بِ ّوشاُ فیص ٍاسیضی هبلغ ضْشیِ بِ ضوبسُ وحًٌ ثبت وام: 

 آهَصضْبی آصاد ٍ هجبصی داًطگبُ تحَیل فشهبئیذ. آهَصش اداسُ

بٍ سایت  جهت کسب اطالعات بیشترWWW.V.UUT.AC.IR  ئید.، مساجعٍ فرما 31980234با شمارٌ  ي تماس 

 

 

 به کلیه شرکت کنندگان در دوره، گواهی معتبر شرکت در دوره که جهت ارتقای شغلی کارکنان دولت موثر 

 می باشد، اعطا خواهد شد.

 زمان برگساری:

 14تا  30/8از ساعت  دی26چهارشىبٍ شريع ديرٌ: 

 14تا  30/8از ساعت  دی27پىجشىبٍ اتمام ديرٌ: 



...................بسوِ تعبلی                                                                           تبسیخ :                                                                                                                     

ی استبى آرسببیجبى غشبیّبی ضَسای فٌفشم ثبت ًبم دٍسُ   

 

       

                                                                                                                                    

 

 

 ............................. مي ثبشد.ايىجبوت......................................................................................................................عىًان ديرٌ) َبي ( درخًاستي 

 

 

وسد ثبوک ملي ثٍ وبم ادارٌ آمًزشُبي آزاد ي  0106545035003حسبة ثيش شمبرٌ                         مًرخ                   فمجلغ                       ريبل طي 

 ياريس گرديد.مجبزي داوشگبٌ صىعتي اريميٍ )ياريس در تمبم شعت(  

 

:   ضوبسُ توبس هتمبضیآدرس ي   

امضبء متقبضي                                                      شمبرٌ تلفه مىسل : شمبرٌ تلفه َمراٌ :                               

 

 

آمًزشُبي آزاد ي مجبزي ادارٌ مجلغ فًق مًرد تأييد مي ثبشد.                                                                                  ياحد حسبثداري  

 

       

 

وبم اوجبم گرفت .                                                                                             مسئًل ثجت وبمثجت   

 

 

 محل صدير شمبرٌ شىبسىبمٍ کد ملي وبم پدر وبم خبوًادگي وبم

      


