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    ٢٩٣۴۶۶۵ ش ش:         

ه ی س  عا
  

  اصفهان  هاي استان هاي اجرايي و شهرداري كليه دستگاه
  حريق برابر در هاساختمان حفاظت دستورالعمل با شناييآدوره آموزشي موضوع: 
رام؛   باسالم و ا

 1بندهاي آموزشي مورد نياز اعضاي شوراي فني و بر اساس  اساس مصوبات شوراي فني استان و همچنين تعيين اولويت بر     
رساند  مياستحضار ه ، ب1397 /07/05شوراي فني استان مورخ مصوبات كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي

دانشگاه  با همكاريتوسط اين سازمان  "حريق برابر در هاساختمان حفاظت دستورالعمل با آشنايي"دوره آموزشي 
. گردد مي رگزارب 30/14لغايتصبح  8از ساعت  26/10/97 ختاريدر ن تان اصفهادرماني اسخدمات بهداشتي  وپزشكي  علوم

ريال به  480000ثبت نام مبلغ، به ازاي هر نفر بابت مرتبطرساني به كاركنان  دستور فرمائيد ضمن اطالعخواهشمند است 
را به همراه   و فيش آنواريز ريزي اصفهان  به نام سازمان مديريت و برنامهسيبا بانك ملي  2170450226004 حساب شماره

  .ارسال نمايند به اين سازمان جهت اقدامات بعدي 24/10/97 پايان وقت اداري مورختا حداكثر ليست شركت كنندگان 
ن سازمان تماس حاصل با جناب آقاي سميعي كارشناس آموزش اي 32607031-3به منظور اطالع بيشتر، از طريق شماره هاي 

  فرمايند. 
(منظور از ثبت نام،  بودن ظرفيت دوره، اولويت با افرادي است كه به موقع ثبت نام نمايند. با توجه به محدود نمايد يادآوري مي

  تحويل معرفي نامه و فيش بانكي شهريه دوره به مديريت آموزش سازمان مديريت و برنامه ريزي مي باشد).
سالن  –آموزشي سبز مجموعه رفاهي –دانشگاه اصفهاندرب شرقي  – جريب خيابان هزار –اصفهان مكان برگزاري دوره:

  .اجتماعات
 

 
 

     
 رونوشت:

  جناب آقاي قاسمي مدير محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري استان اصفهان جهت آگاهي. 
  جناب آقاي قرباني مدير محترم مديريت نظام فني و اجرايي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان اصفهان جهت آگاهي. 
  جناب آقاي عقدكي رئيس گروه محترم آموزش و توانمندسازي نيروي انساني سازمان مديريت و برنامه ريزي اصفهان جهت اطالع و اقدام الزم. 
  جناب آقاي ابراهيمي كارشناس محترم امور فني سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان جهت اطالع و هماهنگي الزم. 

 


