شماره انهم :

611768

اترخی انهم :

1399/11/15

ویپست :

دارد

بسمهتعالي
روسا و مدیران محترم کلیه دستگاههای اجرایی استان اردبیل

باسالم واحترام

بدین وسیله به استحضارمی رساند دوره آموزشی « انواع بیماریهای واگیردار و راهکارهای پیشگیری »
از دوره های آموزشی عمومی به مدت  8ساعت روز دوشنبه تاریخ  99/11/20ساعت 9صبح بصورت مجازی (وبینار) در سایت
این سازمان به آدرس اینترنتی  https://vc.satra-ardabil.ir/b/krd-dwn-dvuبرگزار خواهد شد .خواهشمند است
دستور فرمائید افراد واجد شرایط در زمان مقرر در دوره مذکور شرکت نمایند ضمنا بپیوست فرم ثبت نام جهت تکمیل ارسال
میگردد.

کامل هاشمی ایوریق
مدیر مرکز آموزش و پژوهش های
توسعه و آینده نگری استان اردبیل

اردبیل .شهرک اداری بعثت

مرکز تلفن045-33744210 -12 :

دورن گار مرکزی045-33744200 :

ش ش4716784 :

ریاست جمهوری

محل الصاق عكس

سازمان برنامه وبودجه

« فرم ثبت نام »

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اردبیل
مدیریت مرکز آموزش وپژوهش های توسعه وآینده نگری

داوطلب گرامي اطالعات اين فرم به كامپيوتر داده مي شود لطفاً خوانا و كامل بنويسيد .

نام :
نام خانوادگي :

مشخصات داوطلب

نام پدر :
رشته تحصيلي :

مدرك تحصيلي :

مرد

شماره ملي:

جنسيت :

شماره شناسنامه :

سازمان معرفي كننده :

تاريخ تولد :

آخرين سمت :

محل صدور :

سنوات خدمت :
مدير پايه

مدير مياني

كارشناس مسئول

زن

سال
كارمند

كارشناس

مشخصات دوره

عنوان دوره :
حضوري  /نيمه حضوري
تاريخ شروع :

غيرحضوري
تاريخ خاتمه : :

تلفن همراه :

نشاني منزل :
آدرس

نشاني محل كار :

مدارك ضميمه

 – 1معرفي نامه

تلفن :

 – 2فتوکپي حكم کارگزیني

 – 3فیش بانكي به مبلغ

ریال

شماره حساب شبای  IR 700100004001004503025663اختصاصي مركز ،نزد خزانه به شناسه  360004575102500000000000000075بنام درآمد اختصاصي
سازمان مديريت وبرنامه ريزی استان اردبيل

 غيبت بيش از يك دهم ساعت كل دوره موجب حذف شركت كننده در دوره مي باشد .
 مسئوليت صحت و تكميل مدارك پيوست و مندرجات باال را متعهد مي شوم .
تاریخ

امضاء

