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 سندیکاي صنعت برق ایران  عضوهاي مدیران عامل محترم شرکت
 "نمقاطعه کارا يامهیضوابط ب صیو تلخ حیبخشنامه تنق"با موضوع  یآموزش سمینار :موضوع

 
 

 سالم و احترام؛  با
ایران بازرگان+A   تبهبا ر  کشور  ي اقتصاد  برتر  تشکل عنوان    به  سندیکاي صنعت برق  با  نرایا  یاتاق  و    هاتکیه بر ظرفیت، 

رفع   نسبت به  و   یی را شناسا   ی رساخت یصنعت ز   ن ی ا  ي هاصنعت برق چالش  کسب و کار   ط یمح مستمر بهبود    در امکانات موجود 
در    شتر یدوره که پ  ن یمجدد ا  ي برگزار  ي محترم برا  ي راستا و با توجه به استقبال و درخواست اعضا  نی در ا  نماید. می ها اقدام  آن 
مقاطعه    يامه یضوابط ب  صیو تلخ  حیبخشنامه تنق"  یآموزش   نار یسمبرگزار شده بود؛    کا یتوسط سند  يمهر ماه سال جار  26

 گردد. می  ار گزبر اجددم 1401آبان   23در روز دوشنبه، مورخ   ی اجتماع نی امارشد سازمان ت رانیبا حضور مد  "کاران
 www.ieis.ir یبه نشان  کای سند  تیبه سا پس از تکمیل فرم ذیل  شود  ی دوره دعوت م   ن ی در ا  جهت حضورمندان  عالقه   از لذا  
  شتریکسب اطالعات ب  يبرا  ای و    ندینما  لی مراجعه و فرم مورد نظر را تکم  ی آموزش  يهاثبت نام دوره   يمنو  ریآموزش و ز   يمنو

 . ندیفرما صل تماس حا ) يخانم حداد( 09981541607با شماره تماس  

 مشخصات دوره  •
سرکار خانم پارسایی  ها و  اي معاونت فرهنگی، اجتماعی و امور استان جناب آقاي دکتر علی جهانی؛ مشاور بیمه   :انمدرس

 کارشناس متخصص وصول حق بیمه اداره کل غرب تهران بزرگ  
 13تا    9ساعت  ـ 08/1401/ 23  شنبه، مورخدوروز   :زمان

 درصد مالیات ارزش افزوده  9+ ریال 6.000.000  :مبلغ هزینه دوره:
 بانک ملت  870120000000001475181708IRشماره شبا: 

   سندیکاي صنعت برق ایران  :يبرگزار محل
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 ن مقاطعه کارا يامهیضوابط ب صیو تلخ حیبخشنامه تنقآشنایی با دوره آموزشی فرم درخواست ثبت نام  •

 نام و نام خانوادگی متقاضی: :شرکت

 شماره تماس متقاضی: :تعداد نفرات

       ها)درخواست شرکت در دوره به صورت مجازي (ویژه شهرستان 
 مهر و امضا شرکت                                                                                                                                
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