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« سال  ،١٣٩٨سال ضًٍق تَليس»
مذير كل محترم مىابع طبيعي ي آبخيسداري استان .....
مذير كل محترم دفتر ستادي ....
مًضًع  :فراخًان ديرٌ آمًزش كاربرد ورم افسار Geomaticaدر سىجص از دير
باسالم
احتطاهاً  ،زض ضاستای ططح زاًص افعایی کاضکٌاى  ،زٍضُ آهَظضی «
» اظ تاضید 98/10/ 7لغایت

آمًزش كاربرد ورم افسار Geomaticaدر سىجص ازدير

 98/10/11زض ایي هطکع تطکيل هی گطزز.ذَاّطوٌس است زستَض فطهائيس ًسبت بِ هعطفی ٍ اععام

ذاًن/آقای(طبق ليست پيًست ) کِ زض ًياظ سٌجی ٍ تقَین آهَظضی سال  98هٌظَض گطزیسُ اًس  ،با تَجِ بِ ضطایط هططٍح شیل اقسام
گطزز.
 -1هسضک تحصيلی– ضضتِ ضغلی ٍ پست فطاگيطاى هعطفی ضسُ هی بایست با زٍضُ هَضز ًظط با تَجِ بِ ًظام جسیس آهَظضی هطابقت
زاضتِ باضس.
 -2جْت ًام ًَیسی زض زٍضُ ،تصَیط آذطیي حکن کاضگعیٌی ،کس هلی ٍ هعطفی ًاهِ ٍاحس اععام کٌٌسُ العاهی است.
 -3بِ هٌظَض بطًاهِ ضیعی ّط چِ هطلَبتط ،حساکثط یک ّفتِ قبل اظ ضطٍع زٍضُ ،اساهی فطاگيطاى تَسط ًوابط بِ ایي هطکع اعالم گطزز،
بسیْی است عسم پاسد بِ هٌعلِ اًصطاف اظ اععام تلقی ذَاّس ضس.
 -4زض صَضتيکِ تعسازفطاگيطاى ثبت ًام ضسُ کوتط اظ ً 12فط باضس ًسبت بِ حصف زٍضُ اقسام ٍ اطالع ضساًی الظم صَضت ذَاّس گطفت،
ضمىا از اعسام افراد جايگسيه جذا خًدداري فرماييذ.
 -5بط اساس تبصطُ  7زستَضالعول فطآیٌس اجطایی زٍضُ ّای آهَظضی ابالغی هسیط کل هحتطم زفتط آهَظش  ،تطٍیج ٍ هطاضکت ّای
هطزهی فطاگيطاًی کِ بيص لع  3ساعت اظ هجوَع  16ساعت آهَظضی غيبت ًوایٌس  ،گَاّی ًاهِ آهَظضی صازض ًرَاّس ضس.
 -6کالس آهَظضی ضاس ساعت  8:30صبح هَضخ

98/10/ 7

تطکيل هی گطزز لصا هطکع آهَظش فطاگيطاًی ضا کِ بِ طَض

هٌظن زض طَل زٍضُ حضَض ًساضتِ اًس اظ ضطکت زض آظهَى پایاى زٍضُ هحطٍم ًوَزُ ٍ گَاّی ًاهِ صازض ًرَاّس ضس.
 -7هطکع اظ بعساظظْط ضٍظ
هعصٍض هی باضس/.
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آهازُ پصیطایی ٍ اسکاى فطاگيطاى بَزُ ٍ بِ علت هحسٍزیت ذَابگاُ اظ پصیطش ّوطاُ
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محمذعلي فتاحي اردكاوي
رئيس مركس آمًزش ي تًاومىذسازي بهرٌ برداران مىابع
طبيعي ي آبخيسداري دكتر جًاوشير

رونوشت:
جنبة آقبي جعفريبى هذير مل هحترم دفتر آهوزش ،ترويج و هشبرمتهبي هردهي
جنبة آقبي سفيذگري هعبوى هحترم هرمس آهوزش و توانونذسبزي ثهره ثرداراى هنبثع طجيعي و آثخيسداري دمتر جوانشير
جنبة آقبي ثيل ورديلو هسئول هحترم اهور آهوزشي
هرك آهوزش
جنبة آقبي عجذاله زاده هعبوى هحترم ز
جنبة آقبي طهوورث هسئول هحترم حراست هرمس آهوزش دمتر جوانشير
سرمبر خبنن ثقبئي طلت هسئول هحترم هنبتجبت راه دور جوانشير
سرمبر خبنن حسينيه فراهبني هسئول هحترم رواثط عووهي

