
 
 
 

 
 

      

 .دییامرف لاسرا 09162238083 پاستاو هرامش هب ار يزیراو شیف هارمه هب مان تبث مرف ،لیمکت زا سپ افطل 

 یضاقتم تاصخشم هاگشیامن يدنب نامز
 .دشاب یم یمازلا مان تبث مرف رد تاعالطا مامت لیمکت*

 تهج هفرغ يراذگاو اه هفرغ هیلخت
 يزاس هفرغ

 يراذگاو
 هدامآ هفرغ

 تعاس
 دیدزاب

 خیرات
 هاگشیامن

 تکرش مان

 :company name رهم11یلا7 18یلا10 6/7/1401 4/7/1041 12/7/1041
 :يراجت مان تیلاعف هنیمز

 یمومع ،یتلود داهن�    تمالس يرگشدرگ�   یتماقا �    سناژآ �
  قالخ تکرش ،IT �          رفس و یحیرفت ،يرگشدرگ تازیهجت �
 ریاس�   یتسد عیانص � يرادلته�   يراذگ هیامرس ياه حرط �

field of activity: 
phone number نفلت 

 سکف

 :لماعریدم زاین دروم تامدخ

 :یلمدک  پاچ و یحارط �   يزاس هفرغ  �    ناکسا �

 :Director تاررقم و نیناوق

 مرف لماک تاعالطا  هئارا و لماک باسح هیوست تروص رد طقف هفرغ لیوحت-1
 .تسا ریذپ ناکما مان تبث

 زا سپ و عورش زا لبق هقیقد 30 تسیابیم يرازگرب مایا رد هفرغ نیلوئسم-2
 نیا لوط رد .دنشاب هتشاد روضح دوخ ياه هفرغ رد هاگشیامن يراک تعاس همتاخ
 تکراشم هدهع هب هفرغ لخاد هثداح عوقو و تینما هاگشیامن يراک تاعاس و تدم
 عوقو و تینما لابق رد یتیلوئسم هنوگچیه هدننکرازگرب و هاگشیامن ،هدوب هدننک
 .تشاد دهاوخن قوف تدم لوط رد اه هفرغ لخاد هثداح
 و كرادم هیلک نینچمه و درادن ار ریغ هب هفرغ يراذگاو قح هدننک تکراشم-3
 تیلاعف زا تروص نیا ریغ رد .دشاب اراد ار تالوصحم  صوصخ رد مزال ياهزوجم
 .دمآ دهاوخ لمعب يریگولج هفرغ
 تاررقم و نیناوق مرف تسیابیم هدننک تکراشم ،يزاس هفرغ هب مادقا تروص رد-4
 شخب -ناهفصأ یللملا نیب هاگشیامن تکرش تیاس بو تامدخ گربرس زا ییارجا
 زور 15 ات رثکادح زوجم ذخا هب تبسن و هدومن لیمکت و تفایرد تاررقم و نیناوق
 دروم هبتر ياراد یتسیاب نازاس هفرغ هیلک نمض رد .دیامن مادقا هیحاتتفا زا لبق
  .دنشاب ناهفصا یللملا نیب هاگشیامن تکرش دییات
 یللملا نیب هاگشیامن تکرش دییات دروم ي هبتر ياراد یتسیاب نازاس هفرغ هیلک(
 ).دشاب ناهفصا
 دورو هظحل زا دوخ تالوصحم يا همیب ششوپ هب تبسن تسا فظوم راد هفرغ-5 
 .دیامن مادقا هاگشیامن زا جورخ هظحل ات
 یلا 8:30 تعاس 12/7/1401 زور رد دنتسه فظوم ناگدننک تکراشم هیلک-6

 هیلخت و بیرخت هفرغ تروصنیا ریغ رد هدومن مادقا دوخ هفرغ هیلخت هب تبسن 18
 .دش دهاوخ نیمات نآ ياه هنیزه هیلخت کچ لحم زا و
 نیمات هب مزلم ،زاین تروص رد هاگشیامن زاب ياضف رد یضاقتم ناگدننک تکراشم-7
 رد ودنشاب یم زاب ياضف اب بسانتم اهنآ يزاس نمیا و الاک نامدیچ و تازیهجت
 .دشابیم ناشیا اب تیلوئسم هثداح هنوگره زورب تروص
 دادرتسا هدننک تکرش هب یهجو هنوگچیه هاگشیامن رد فارصنا تروص رد-8
 .ددرگیمن

 هناورپ(یتسد عیانص تنواعم ياهزوجم زا یکی هئارا اب یتسد عیانص ياه هفرغ -9
 هئارا هب دهعتم ،تکراشم(.دوب دهاوخ يراذگاو لباق ،)ییاسانش تراک/یهاگراک/يدارفنا
 ).دوب دهاوخ هدش رداص زوجم قباطم لوصحم

	www.iite.ir : اهدادیور ریاس و هاگشیامن صوصخ رد تاعالطا -10
 09130933408 : مان تبث لوئسم-11

Email: 
Website:	

 :تکرش رایتخالا مات هدنیامن مان

 :پاستاو/هارمه هرامش

 اضف )لایر/عبرمرتم(تمیق
 یلومعم هفرغ 000/400/3
 هریزج هفرغ 000/800/3
 هژیو هفرغ 000/200/4
 زاب ياضف 000/000/2

 .دش دهاوخ هفاضا هدوزفا شزرا دصرد9 قوف ياه هنیزه هب-
 یلدنص ددع ود و زیم کی - بردرس هبیتک و تازیهجت و هزاس-
 عبرم رتم 12 ره يارب

 

 ........................... رایتخالا مات هدنیامن/ریدم ........................ بناجنیا
 هلیسو نیدب هاگشیامن يراج تاررقم و طیارش زا لماک یهاگآ اب
 تازیهجت و هزاساب .................... اضف عبرم رتم ........... ياضاقت

 و هتشاد ار� )يزاس هفرغ(یهاگشیامن هزاس نودب � یهاگشیامن
 هب قوف یتمیق لودج ساسا رب ار ......................................... غلبم

 هرامش و IR300700001000229238654001 ابش باسح
 تکرش مان هب تلاسر کناب دزن 5041721112379814 تراک
 پاستاو هرامش هب ار زیراو دنس ریوصت و زیراو یتسه كاترف نایک
 .ما هدومن لاسرا لیذ

 تیریدم اضما

 تکرشرهم


