" اطالعیه پارک علم و فناوری هرمزگان "
بدینوسییی از کل ها ز رفیه شز ایییدمون التون کسیییشردکتل ملکتح یاوت فن نوح م نومت ویوح تل ایییوو کل وتی  1400/07/06لغویت
بندیبو

 1400/07/10کل سیییویت  8کلى  12طبق جدمل لتونبند لیه بز تنظوت کتکئز تدکتک وتخوکسیییشل بز اوت

باوکت کتوت خم نل (ته)

خ وبون ایت ک ...غفوت امولل بهج نومت ههتز روتک یام م نومت ههتزمون تهکجعز هتوی د.
اموته افنهو  076-31017021م  076-31017081بمنظوت تکهنمویل ب ششه اتووه رو سرگویل بز سوکالح رفیه شز ادمون تل بو اند .یدت
تهکجعز م فویل تدکتک وت توید تنهت بز تنزلز کنصییهکا کل کوکتز تمند کسییشردکت انل اییده م رفیه شز اییده التون کسییشردکتل ق ه گونز
کیشهکضل وت کین خصوص نروکهد وکات.
ردیف

تاریخ مراجعه

رشته شغلی

1

1400/07/06

هوتانو

کتوت رژمهشل ( )10بو هد اغل تفل)11533( :

2

1400/07/06

هوتانو

کتوت رژمهشل ( )2بو هد اغل تفل)11534( :

3

1400/07/07

هوتانو

کتوت رژمهشل ( )21بو هد اغل تفل)11535( :

4

1400/07/07

هوتانو

نوقل بو هد اغل تفل)11536( :

• مدارک مورد نیاز :
 یکس  3*4هز وت سول جوت مه شز اده بواد (  6قطعز )
 بز کصل م هپل وکنشنوتز یو موکهل توقت فص ال یو وکنشنوتز تمهوت بز تهه وکنشگوه
 کصل انوسنوتز م صویه ان کل موتل صففوح
 کصل هوتح تال م صویه ان ( رشت م تم هوتح تال )
 کصل هوتح رویون خدتت نظوت مظ فز یموتل م یو تعو ت وکئم م صویه ان ( میژه بهکوتکن )
 کصل تدکتک م تعه ل نوتز کل سولتون بهزیسشل هشوت ( میژه تعاول ن )
 کصل هوتح انوسویل کیثوتمه م تعه ل نوتز بن وو اه د م کتوت کیثوتمهکن بو تهکجع ذیصالح ( میژه تشمول ن سهم ز کیثوتمهکن )
 کتکئز کصل م صویه موکهل م تدکتک وکل به مفتکندن ومته هو تهوت ل ته بط بو تاشز فص ال
 کتکئز کصل م صویه تدکتک م تسشندکح یامل م رژمهشل
 کتکئز تدکتک م تسییشندکح اللت کل تهکجع ذیهبط جهت کصییالح دکهثه سیین تنهت ( به کسییو
کسشردکتل  -قسمت اهکیط یموتل وکمطابون)
 کتکئز هوتنوتز قبولل کسشردکتل ملکتح یاوت فن نوح م نومت

بصییهه  2صییففز  3و شهچز التون

