
 

 11پالک   – 5کوچه شماره – به سمت سه راه توحید  –بلوار دانشگاه  – میدان آزادی  مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان :

 isfbtc.ir سایت :                3383تلفن تماس : 

 

 

 

 آزمون مدیر فنی و تکنسین فنی آسانسور :  عنوان

 بر اساس گروه بندی با شما تماس گرفته خواهد شد. : آزمون  و مکان زمان

 مراحل ثبت نام : 

 ISFBTC.IRبه سایت    ورود .1

 در منوی باالی صفحه اول سایت آزمون  یا گزینه  پوستر آزمون  کلیک روی   .2

  بعدی دکمه  دریافت فایل شرایط و ضوابط ثبت نام، تایید گزینه مربوطه و کلیک روی   .3

 بعدی کلیک روی دکمه  ورود به صفحه بعدی، تکمیل دقیق اطالعات فردی و .4

 بعدی ورود به صفحه بعدی، تکمیل دقیق اطالعات شرکت وکلیک روی دکمه     .5

 :   بعدی ورود به صفحه بعدی، الصاق فایل اسکن شده مربوط به مدارک زیر و درپایان کلیک روی دکمه   .6

 تصویر کارت ملی  (  1

 تصویر صفحه اول شناسنامه (2

 تصویر مدرک تحصیلی(  3

 مدیران فنی و تکنسین های شرکت ها  برای    اصفهاناستان  سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی  سوی    صویر معرفی نامهت (  4

 توضیح داده شده است  8( فرم تائیدیه شرکت که در بند  5

 ( معرفی نامه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان6

 پرداخت الکترونیکی مبلغ حضور در آزمون به شرح  ورود به صفحه بعدی و .7

 ریال  1.800.000مدیر فنی : مبلغ  

 ریال   1.500.000تکنسین فنی :  

 .پس از پرداخت الکترونیکی مبلغ حضور در آزمون ، به مرحله بعد خواهید رفت

تکمیل، امضا و مهر شرکت را نیز را   این فایل را چاپ کرده، موارد مندرج   3و مدیران فنی صفحه    2صفحه  فنی    برای تکنسین  .8

  در پایین صفحه درج نمایند.

 

 .آزمون  چاپ کارت ورود به جلسه آزمون و همراه داشتن در روز   .9

 

 مواردی که باید درهنگام ورود به جلسه امتحان همراه داشته باشید

 اصل کارت ملی  .1

 برای شما ارسال می گردد(پس از تایید ثبت نام توسط کارشناس  )  کارت ورود به جلسه پرینت شده .2

 اصل معرفی نامه سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی استان اصفهان  .3

 (8شرکت)ذکر شده در بند  فرم تایید   .4

 

 اطالعات بیشتر :   کسب

 32681253تلفن تماس :         اصفهاناستان  سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی 

 3383تلفن تماس :          مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان  
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