مدارك الزم
 تصویر کارت ملی و مدرک تحصیلی
 اصل فیش بانكی ( لطفاً ناا وور مموشيای ما ااً
روي فیش قید يوو).
توجه:
ثبت نا با توجه به ظرفیت بر مسا اولویات ارلاا

به نام خدا

عالق ندان جهت کس اطالعات بیشار مایتوانناد باا
ي ار تلفنهاي شیر (وبیرخانه انج ان امااراا ایاران)
ت اس ماصل ن ایند:

انجمن احتراق ايران

تلفكس021-82883962 :
همراه 09128079604 :
وب سايتwww.ici.org.ir :

پست الكترونيكی:

انجمن احتراق ايران با همكاری سازمان
پژوهشهای علمی و صنعتی ايران
برگزار میکند:

مدارک انجا خواهد پذیرفت .ثبت نا قطعی منوط به
ارلا اصل یا تصویر فیش باانكی مایباياد .تشاكیل
کاللها مشروط به مد نصاب رلیدن تعاداو ثباتناا
کنندگان میبايد .الش به ذکار الات ور پایاان وور

Combustion@modares.ac.ir

افراو ما اضی يرکت ور وور ي رشومه تحصیلی
و فنی خوو را یک هفاه قبل اش برگزاري وور ي
به وفار انج ن ارلا ن ایند.

دوره آموزشی
تكنسين سيستم احتراق
ديگ ومشعل موتورخانه

گواهینامه معابر به يرکتکنندگان اهداء خواهد يد.
محل برگزاری دوره

تاريخ برگزاری 20 ،19 :و  21اسفند 1398
از افراد واجد شرايط باال آزمون ورودی شفاهی به
عمل خواهد آمد و افراد منتخب مجاز به شرکت
در دوره خواهند بود.

بزرگاارا مشاوگاااني مساایر ي ا ا بااه جنااوبي ام اادمباو
مساوفیي بعد اش میادان پارلااي اناهااي خیاباان ان االبي
خیابان يهید امسانی راوي لاشمان پژوهشهااي عل ای و
صنعای ایران

مدرس:
آقای مهندس سعيد حقيقتنژاد

مقدمه
بر الاس ماو  5قانون مدیریت خدمات کشوري
مصوب لا 1386ي ت امی ولاگا هاي وولای
موظفند نسبت به اخذ معاینه فنی موتورخانههاي
خوو (موضوع الااندارو ملی  )16000اش
يرکتهاي تأیید صالمیت يد لاشمان ملی
الااندارو ایران اقدا ن ایند .واضح الت که
اجراي این طرح بدون وايان پشاوانه عل ی و
منابع انسانی ماخصص منجر به اجراي ناورلت و
اش بین رفان اثربخشی من خواهد يد .لذا وفار
نظارت بر الااندارو معیارهاي مصرف انرژي و
محیط شیست لاشمان ملی الااندارو ایران با
ه كاري لاشمان پژوهشهاي عل ی و صنعای
ایران و انج ن اماراا ایران اقدا به برگزاري
وور هاي مموشيی مخصوص تكنسینهاي
يرکتهاي باشرلی فنی ما اضی وریافت
گواهینامه تأیید صالمیت ور موش این الااندارو
ملی کرو الت.

محتوای دوره
 لیسام لوخترلانی
 اجزاي مشعل
 وووکش
 را انداشي و تنظیم مشعل
 عی یابی و رفع عی
 الزامات معاینه فنی موتورخانه

هزينه ثبت نام
هزینه ثبت نا ور این وور مبلغ 000ي000ي17ریا
میبايد .الش الت این مبلغ به مساب ي ار
کارت
ي ار
یا
و
143341127
 5859837000016416نزو بانک تجارت يعبه
وانشگا تربیت مدرس به نا انج ن اماراا ایران
واریز و اصل یا تصویر خواناي فیش بانكی جهت
ثبت نا به وفار انج ن اماراا ایران اش طریق تلگرا
یا ن ابر ارلا يوو.
توجه:
 الزم به ذکر است که اسكان به عهده
شرکتکنندگان محترم میباشد.
قابل توجه ما اضیان محار  :خواهش ند الت قبل اش
واریز وجه ثبت نا با انج ن اماراا ایران ت اس
ماصل ن وو و عالق ندي خوو را نسبت به يرکت
ور وور اعال و پس اش اعال کاريناس من وامد
اقدا به واریز وجه ثبت نا ن ایید( .ي ار ت اس:
 021 -82883962و یا )09128079604
شرايط شرکتکنندگان در دوره
واراي مدرک فوا ویپلم تألیسات یا براي واراي
مدرک ویپلم با مداقل  5لا لاب ه کاري مرتبطي
واراي مدرک لیكل با مداقل  10لا لاب ه کاري
مرتبط.

