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بٍ وام خذا

قابل تًجٍ متقاضيان شركت در ديرٌ َاي آمًزشي ديرٌ َاي لجستيك بىذري ي دريايي
مًضًع  :كارگاٌ آمًزشي”آشىايي با كشتيراوي ،ومايىذگي ي بىذر "

تا سالم ي احتشام ؛
اوجمه وطتیشاوی ي خذمات ياتستٍ دس وظش داسد واسگاٌ آمًصضی " آضىایی تا وطتیشاوی ،ومایىذگی ي تىذس " سا طثك جذيل صماوثىذی ریل تشگضاس ومایذ.
ديسٌ مزوًس اص ديرٌ َاي عمًمي لجستيك بىذري بًدٌ ي حًزٌ كشتيراوي ي ومايىذگي را شامل ميشًد ي مذیشان عامل ي مذیشان ضعة ي ولیٍ
واسوىان دس حًزٌ عمليات بازرگاوي – بىذري – فىي – تذاركاتي ي كاركىان مًظف تٍ گزساوذن ایه ديسٌ می تاضىذ.
الصم تٍ روش است وٍ تکميل فرم مشخصات شركت كىىذٌ با تأييذ مُر شركت ي اسسال فیص تاوىی ياسیضی تا تاسیخ  97/02/03جُت ضشوت دس
ديسٌ ضشيسی می تاضذ ،لزا تماضا داسد دس اسشع يلت وسثت تٍ ثثت وام دس واسگاٌ آمًصضی فًق الزوش الذام ومایىذ.
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2.000.000

وام استاد

جىاب آقاي
امير ترابي

*تًضيحات:
* لطفاً قبل از ياريس يجٍ با مركس آمًزش اوجمه كشتيراوي ي خذمات يابستٍ با شمارٌ  02188937482تماس حاصل وماييذ.

 آصمًن ديسٌ " آضىایی تا وطتیشاوی ،ومایىذگی ي تىذس" در ريز شىبٍ مًرخ  97/02/29از ساعت  11-13تشگضاس می گشدد.

 دايطلة می تایست دس تاسیخ ي ساعت ممشس دس جلسٍ امتحان حاضش گشدد .تأخیش تٍ َش دلیل پس اص ضشيع امتحان تاعث محشيمیت دايطلة اص آن
امتحان می ضًد.
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 آيسدن َش گًوٍ يسایل الىتشيویىی ماوىذ مًتایل ،ماضیه حساتُای لاتل تشوامٍ سیضی ي دیگش يسایل مطاتٍ تٍ جلسٍ امتحان ممىًع است.
 حذ وصاب تطىیل َش یه اص ديسٌ َا  15وفش می تاضذ.

 صذيس گًاَیىامٍ طی ديسٌ آمًصضی مىًط تٍ حضًس دس والس آمًصضی ي مًفمیت دس آصمًن ديسٌ میثاضذ ،دس صًستیىٍ فشدی دس تمام مذت تشگضاسی
ديسٌ دس والس حضًس وذاضتٍ تاضذ ،گًاَیىامٍ صادس وخًاَذ ضذ.
 حضًس دس واسگاَُای آمًصضی دس طًل تشگضاسی ديسٌ آمًصضی اجثاسی است.

 محل تشگضاسی ديسٌ  :مشوض آمًصش اوجمه وطتیشاوی ي خذمات ياتستٍ تٍ وطاوی :تُشان -خیاتان يلیعصش ،وشسیذٌ تٍ صستطت وًچٍ داوص ویان پالن
 30می تاضذ.

َ ضیىٍ ديسٌ تٍ حساب جام ضماسٌ  1702228017وضد تاوه ملت ضعثٍ تُجت آتاد ( وذ  ) 6319/8تٍ وام اوجمه وطتیشاوی ي خذمات ياتستٍ ياسیض ي
اصل فیص تحًیل مشوض آمًصش اوجمه گشدد.
 ضُشیٍ ياسیضی تٍ َیچ عىًان مستشد ومی گشدد.

 ضشوت َای عضً اوجمه دس صًست معشفی تیص اص  3وفش تشای حضًس دس ديسٌ  ،ضامل  %10تخفیف خًاَىذ ضذ
*مذاسن الصم جُت ثثت وام:
 .1اسائٍ فشم ثثت وام فشاگیشان جُت ثثت وام دس ديسٌ آمًصضی
 .2اسائٍ اصل فیص تاوىی
 .3تصًیش صفحٍ ايل ضىاسىامٍ ي واست ملی
 .4تصًیش مذسن تحصیلی
 .5یه لطعٍ عىس 3 × 4
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