
باسمه تعالی
به اطالع کلیه متقاضیان شرکت در دوره آموزش راهبري قطار برقی که قبال نسبت 

اقدام شیرازبه تکمیل فرم ثبت نام در یکی از مراکز آموزش فنی و حرفه اي 
انجام مراحل تکمیل پرونده و مصاحبه علمی از تاریخ برايرساند اند میمودهن

به مرکز 30/7ساعت زیربر اساس اولویت تعیین شده 23/5/95الی 19/5/95
بلوار مدرس، بلوار فرصت شیرازي،جنب :شیراز به آدرس4آموزش فنی وحرفه اي شماره 

ر زمان تعیین شده . عدم حضور دمراجعه نمایندITمیدان سردخانه مرکز تکنولوژي اطالعات
به منزله انصراف از ثبت نام در دوره مذکور می باشد. ضمنا وقت مصاحبه قابل تغییر 

و یا تجدید نمی باشد.
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