
 

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

 isfbtc.ir سایت :                36283929تلفن 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 :

 واریز مبلغ شهریه آزمون به شرح زیر: .1

 ریال 2.200.000مدیر فنی : مبلغ 

 ریال  1.800.000تکنسین فنی : 

 (ک مهر ایران به نام علی میرجمالیبان 6063731094486942 شماره کارت 24117005400302 )شماره حساب 

 ISFBTC.IRبه سایت  ورود .2

 در منوی باالی صفحه اول سایتمون آزیا گزینه پوستر آزمون کلیک روی  .3

  بعدیدکمه دریافت فایل شرایط و ضوابط ثبت نام، تایید گزینه مربوطه و کلیک روی  .4

 بعدیکلیک روی دکمه ورود به صفحه بعدی، تکمیل دقیق اطالعات فردی و .5

 بعدیورود به صفحه بعدی، تکمیل دقیق اطالعات شرکت وکلیک روی دکمه   .6

 : بعدیورود به صفحه بعدی، الصاق فایل اسکن شده مربوط به مدارک زیر و درپایان کلیک روی دکمه  .7

 زمینه سفید 3*4عکس ( 1

 تصویر کارت ملی (2

 تصویر صفحه اول شناسنامه (3

 تصویر مدرک تحصیلی( 4

 ( معرفی نامه از سازمان صنعت، معدن و تجارت5

 مدیران فنی و تکنسین های شرکت ها برای  اصفهاناستان سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی سوی  صویر معرفی نامهت ( 6

 توضیح داده شده است 8( فرم تائیدیه شرکت که در بند 7

 ارسال تصویر فیش واریز شهریه (8

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

  پایین صفحه درج نمایند.

 کارت ورود به جلسه در محل برگزاری آزمون )مرکز آموزش بازرگانی( در روز آزمون توزیع می گردد. .9

 

 مواردی که باید درهنگام ورود به جلسه امتحان همراه داشته باشید

 اصل کارت ملی .1

 آسانسور و پله برقی استان اصفهاناصل معرفی نامه سندیکای صنایع  .2

 (8)ذکر شده در بند  فرم تایید شرکت .3

 معرفی نامه از سازمان صنعت، معدن و تجارت .4

 اطالعات بیشتر :  کسب

 32681253تلفن تماس :        اصفهاناستان سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی 

 031-3383تلفن تماس :         مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان 

جه
تو

 



 

 فنی: تکنسیناطالعات فرد متقاضی شرکت در آزمون 

 نام و نام خانوادگی: نام پدر: کد ملی:

 آخرین مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی: سال فارغ التحصیلی:

 تلفن همراه: تلفن ثابت: 

 نام شرکت معرف: تلفن تماس شرکت: 

 

 آزمون مدیرفنی و تکنسین فنی آسانسور: موارد تخلف

 نظمی در برگزاری آزمون گردد هرگونه عملی كه موجب بیارتكاب 

-هوشمند ساعت-تبلت-دار )تلفن همراه همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه های حافظه

 هندزفری( حتی به صورت خاموش 

 همراه داشتن جزوه و كتاب و كیف 

 ر جهت دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحوافشای سواالت آزمون یا تالش د

 فرستادن شخص دیگری به جای خود

 توهین به عوامل برگزاری آزمون تصویر برداری از سواالت استفاده از جستجوی اینترنتی

 ................................. موارد فوق را مطالعه نموده ام و كلیه موارد مورد قبول اینجانب می باشداینجانب ............................ صاحب امضا مجاز شركت 

 مهر و امضا                                                                                                                                       



 

 فنی:مدیر اطالعات فرد متقاضی شرکت در آزمون 

 نام و نام خانوادگی: نام پدر: کد ملی:

 آخرین مدرک تحصیلی: رشته تحصیلی: سال فارغ التحصیلی:

 تلفن همراه: تلفن ثابت: 

 نام شرکت معرف: تلفن تماس شرکت: 

 

 آزمون مدیرفنی و تکنسین فنی آسانسور: موارد تخلف

 نظمی در برگزاری آزمون گردد عملی كه موجب بی ارتكاب هرگونه

-هوشمند ساعت-تبلت-دار )تلفن همراه همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الكترونیكی و دستگاه های حافظه

 هندزفری( حتی به صورت خاموش 

 همراه داشتن جزوه و كتاب و كیف 

 دستیابی و افشای آن یا شركت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحوافشای سواالت آزمون یا تالش در جهت 

 فرستادن شخص دیگری به جای خود

 توهین به عوامل برگزاری آزمون تصویر برداری از سواالت استفاده از جستجوی اینترنتی

 ................................. موارد فوق را مطالعه نموده ام و كلیه موارد مورد قبول اینجانب می باشداینجانب ............................ صاحب امضا مجاز شركت 

 مهر و امضا                                                                                                                                       


