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 شرکت هاي ایمنی و آتش نشانی (مجري)

    

  

    
  

      

 

  ضروریست در آزمون عمومی  صرفا ،اند شرکت نموده) 1394-1397( در سالهاي گذشته  "مبانی حریق و خاموش کننده هاي دستی"متقاضیانی که حداقل در یک دوره تئوري و عملی
باید به صورت جداگانه در  شرکت ننموده اند "مبانی حریق و خاموش کننده هاي دستی"دوره تئوري و عملی  تاکنون درمتقاضیانی که لذا  رشته مربوطه شرکت نمایند.و تخصصی 

 دوره مذکور ثبت نام نمایند.

 در 97و 96آن دسته از متقاضیانی که در سال  الزم به یادآوري است	شرکت هاي ایمنی و آتش نشانی (مجري) یا تخصصی حریق وخاموش کننده هاي دستی) و آزمون عمومی (مبانی
  .ندارند و باید صرفا در آزمونی که در آن مردود شده و یا غایب بوده اند شرکت کنند مربوطه را شرکت نموده و موفق به کسب نمره قبولی شده اند نیازي به شرکت در آزمون

 قابل رویت می  آتش نشانی تهران شایان ذکر است ثبت نام فقط در خصوص برگزاري آزمون می باشد و دوره اي برگزار نخواهد شد و منابع آزمون عمومی و تخصصی در سایت سازمان
 باشد.

  ثبت نام و مشخص شدن تعداد متقاضیان آزمون ها، زمان می باشد که تاریخ دقیق آن پس از اتمام  1397زمان برگزاري آزمون پیشگیري از حریق نیمه اول اسفندماه  
 بهمن ماه بر روي سایت سازمان آتش نشانی تهران قرار می گیرد. 25در تاریخ 

  رشته هاي مجاز به شرکت در آزمون  عنوان آزمون
  عمران  معماري  مکانیک  برق

        *  اعالم حریقکشف و سیستم هاي 
      *    سیستم هاي اطفاء حریق

      *     تهویه دودسیستم هاي 
  *        مقاوم سازي سازه در برابر حریق

  *  *      ایمنی معماري
  

  ثبت نام به صورت حقیقی و حقوقی امکان پذیر است
  مدارك ثبت نام  هزینه ثبت نام  پایان ثبت نام  شروع ثبت نام  عنوان

  آزمون دوره پیشگیري از حریق 
  ویژه مهندسان شرکتهاي ایمنی و آتش نشانی (مجري)

29/10/1397  13/11/1397  
  ریال 000/000/1

  اصل فیش واریزي
  شرکت در دوره عمومی (مبانی حریق و خاموش کننده دستی)  

  ریال 000/840  ویژه مهندسان شرکتهاي ایمنی و آتش نشانی (مجري)

 

 یادگار جهت واریز هزینه –شهر شعبه خیابان آزادي   نزد بانک 100933شماره حساب  

 پست الکترونیکی به آدرس تکمیل نموده و از طریق  جدول زیر را 12سایز   B Nazanin با فونت  هاي متقاضی طی فرمت اکسلشرکت مهندسان و ست ا مقتضی

azmoon.125@gmail.com  تحویل نمایند. به اداره مطالعات معاونت پیشگیريقطعی اسامی را ارسال و سپس فیش واریزي را به صورت فیزیکی جهت ثبت نام  
 

 نام  ردیف
  شرکت

شماره تماس 
  شرکت

-رق ب
  اعالم

شماره   کد ملی
  همراه

-مکانیک 
  اطفاء

شماره   کد ملی
  همراه

-کیمکان
  هیتهو

شماره   کد ملی
  همراه

 -عمران
  پوشش

شماره   کد ملی
  همراه

  -معماري 
  يمعمار یمنیا

شماره   کد ملی
  همراه

فیش 
  واریزي

مبلغ 
  واریزي

                                        
                                        
                                        

  لینک منابع آزمون :
--603#149997.tehran.ir/Default.aspx?tabid=125http://          


