
 

 

 

اصالحیه  دعوت نامه  

.............................. حضور محترم  

 با اهداء سالم

یوست که احتراما بدینوسیله از جنابعالی جهت حضور در دوره آموزشی تخصصی آتونیکس با موضوعات مندرج در پ

ل به وره به شرح ذیوت بعمل می آید.جزئیات برگزاری دبا همکاری سازمان مدیریت صنعتی برگزار میشود، دع

 حضورتان اعالم میگردد.

 خواهشمند است بعد از انجام امور مالی نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نام هر چه زودتر اقدام نمایید.

شهرک فناوری صنایع غذایی و  –شهرک صنعتی توس  –بزرگراه آسیایی  21کیلومتر  –مشهد  :محل برگزاری 

مرکز خدمات فناوری –بیوتکنولوژی شمال شرق کشور   

082-18921453     820-18921452تلفن:   

 زمان برگزاری: 15 و 14  آبان ماه  2149  از ساعت 4 الی 23

جناب آقای دکتر نظریان استاد  – PYEON: کارشناس فنی شرکت آتونیکس کره جنوبی آقای مدرسین دوره

 دانشگاه شهید رجایی تهران

به ریال برای هر نفر)با احتساب یارانه تخصیصی سازمان مدیریت صنعتی محاس 000/100: مبلغ  هزینه دوره

شده است ( واریز به شماره 7013742341937512 به نام سید علی سید رحیمی آذر )لطفا پس از واریز با 

 شماره 11472020-012  تماس حاصل نمایید و شماره پیگیری حواله را اعالم کنید(

 ر است که گواهی پایان دوره به شرکت کنندگان محترم ارائه میگردد.قابل ذک

  90918109090روابط عمومی: آقای رحیمی   

 55011919تلفن:           595واحد  -5طبقه  –ساختمان تقی نیا  -جنب بانک ملی -خیابان سعدی جنوبی –آدرس: تهران 

        55011911فکس:                                                                                                                                                                          
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