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 تعالیبسمه

نخستین شهر اریانی رد فهرست میراث جهانی  "
 "  زید،

 مدیران و روسای محترم کلیه ادارات، سازمانها، نهادها، دانشگاهها، بانکها، فرمانداریها، بخشداریها، شهرداریها و شرکت های دولتیبه : 

 "آسیب های اجتماعی جرم و قوعپیشگیری از ومدیریت  " الکترونیکی م برگزاری دوره آموزشیاعالموضوع : 

کتر بهشتی و دآیت اهلل  شهادت )م تیرحادثه هفتسالروز به مناسبت  نظر دارد درزین مرکا م و احترام؛باسال
با مشخصات مشروحه زیر را بصورت  دوره آموزشی یهئقضاو روز قوه  ()ره(خمینی امام ارانهفتاد دو تن از ی

 :الکترونیکی برگزار نماید

 مراحل ثبت نام و شرکت در آزمون: 

  yazdazmoon.ir ثبت نام و پرداخت شهریه دوره مذکور از طریق مراجعه به درگاه اینترنتی  .1

 دریافت منبع آموزشی از طریق درگاه مذکور .2

 شرکت در آزمون الکترونیکی و کسب حدنصاب قبولی در آزمون .3

 تذکرات:

 یک ماه پس از اتمام زمان آزمون صادر می گردد. آموزشی گواهینامه دوره .1

 ل اکسل پیوست()در قالب فایمعرفینامه از دستگاه محل خدمت الزامی می باشد.ارائه  .2

 گواهینامه دوره آموزشی صرفآ تحویل رابط آموزشی دستگاه مربوطه می گردد. .3

حد و یا  در آزمون شرکت نکرده اندصرفاَ مختص افراد ثبت نام شده در دوره آموزشی می باشد که  آزمون مجدد .4

 ریال بابت شهریه آزمون( 000/200/-. )با پرداخت مبلغ کسب ننموده اندنصاب قبولی آزمون را 

 جهت کسب اطالعات بیشتر:

 265داخلی  36241151-4(: ای یاراحمدیآق) یتلفن تماس کارشناس دوره آموزش

  09135948019تلفن تماس کارشناس پشتیبانی مربوط به ثبت نام و آزمون: 

 . ع رسای  زام  ه  افراد یینع  وور  ذییردخواهشمند است دستور فرمایید اطال
.
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