
 

 رشکت کی انس کی با تسریض رپوفسىر رکیم فیضی ربزگار می کنس
 ربزگاری زوري زو روسي آمىسع تخصصی رطاحی زوخت  

 رشایط ثبت انم :
 تىمان )یک میلیىن و نهصس و چهل زهار تىمان (  ۱۰۰۱۱۱۱وارزی مبلغ -۱

 ۶۰۱۸۱۹۹۰۱۹۱۳۹۱    یا شماري حظاب      ۳۸۸۱ ۱۰۳۱ ۰۳۱۱ ۳۶۰۶    هب شماري کارت
  انم ذامم طارا حییایی )ید ر مایی رپوفسىر رکیم فیضی(هب 
ارطال تصى ر فیغ وارزیی هب همراي مشخصات کامل رفزی ػامل انم و انم ذانىازگی انم پسر و شماري ملی هب -۹ 

 + ۰۱۹۶۰۶۱۹۳۳۶۹شماري هب تلگرام رد یصفر ذامم یشخص  صفحً هبصفحً شخصی ذامم 
 لعضىیت رد رگوي ثبت انم شسگان ازعام هب استانبى-۶
 

با هسف تحقق نیاس واقعی جامعً رطاحان و خیاطان ا ران و اصالح ا رازات ربزگارکننسگان ، اولیه زوري 
 تخصصی رطاحی و زوخت تىسط رپوفسىر رکیم فیضی ربزگار می شىز .



 

 مشخصات زوري آمىسشی :
 و رد زو نىبت صبح و عصز . ۱۱ایی  ۰ارزیبهشت ماي اس طاعت  ۹۱ایی  ۹۳ : کنفرانضسمان 

کان کنفرانض : گاي بیکنت استانبىل .  م  کارگاي تخصصی رطاحی و زوخت زانش
 الف(ردسی .   ب( طا رربانهم اه : 

 عملی ( :  -الف( رس فصل مىضىعات ردسی )آمىسشی 
 آمىسع آمازي طاسی الگى با تکنیک رداهپ طاسی.( ۱-الف
عالوي آمىسع تکنیک زکلتً عینکی روی تىر هب عالوي فه آمىسع کار رب روی اپرهچ همراي با ایپزي طاسی اپلیکً هب ( ۹-الف

 آمىسع چیه زهی .
 آمىسع ژپىن و س رطاس لباص رعوص و شب .( ۶-الف 

 آمىسع زوخت باکض .( ۰-الف
 آمىسع زوخت اهی تکنیکی و کارربزی رد لباص شب و رعوص .( ۹-الف
 زوخت اپرهچ اهی حظاص .( ۳-الف
انتراب بهتزیه باکض زوسی اس میان ارجا اهی (۸-زانشجىیان.  الفارجای عملی آمىسع اه تىسط ( ۱-الف

 زانشجىیان .



 

 سمانبنسی: 
 ۳ایی الف  ۰روس زوم رد زو نىبت صبح و عصز الف    ۶ایی الف  ۱روس اول رد زو نىبت صبح و عصز: الف 

 ب( طا ر
گاي .( ۱-ب  رتانسفر رفت اس میسان تکسیم هب زانش
 .پذ رایی چاشت و عسي صبح ( ۹-ب
 پذ رایی اناهر .( ۶-ب
 پذ رایی عصزاهن وعسي عصز .( ۰-ب
گاي هب میسان تکسیم .( ۹-ب  رتانسفر ربگشت اس محل زانش
گاي بیکنت و مىسسً زانمارکی رکیم ززیایه با امضا (۳-ب اعطای یدرک معتبز رطاحی زوخت رصىرت مشتزک اس زانش

 رپوفسىر رکیم فیض هب کلیً رشکت کننسگان رد زوري .
 رگفته عکض با رپوفسىر رکیم فیضی .( ۱-ب

 مهلت ثبت انم :
 یکم ارزیبهشت لغایت هفتم ارزیبهشت ماي نىز و هفت .

 



 

کات رضوری :  ن
کلیً رماحل ارجای ایه زوري آمىسشی تىسط رپوفسىر رکیم فیضی و س ر نظر مستقیم ایؼان و منطبق با نیاساهی  -۱

 رگزیسي و ارجا می رگزز .کننسگان و منتقسیه طا ر زوري اه تسویه  رشکت
کننسگان اپییه بىزي اس رصف زهینً اهی اضافی و امىر  رد ربزگاری ایه زوري حساکثز تالع هب کار رفتً ات زهینً رشکت -۹

 نمایشی خىززاری و کیفیت ربزگاری زوري و مىضىعات زارای بهتزیه استانسارز باشس .
گاي ،مالیات ، رتانسفر و پذ رایی میباشس و بىارب تصمیم مستقیم زهینً ردیافتی اس ره رشکت کننسي رصاًف ػامل  -۶  زهینً زانش

رپوفسىر رکیم فیضی رد تعییه قیمت  اس ردیافت رهگىهن سىز و یا اضاهف بها خىززاری رگزیسي است. رب همیه اطاص نیش اس 
کننسگان  خىززاری بلکً رشکت ادبار رشکت کننسگان هب ااقمت رد یک هتل معیه و ازلام هب رپواس رصاف اس شهر تهران

تىاننس متىاسب با تىان مایی و طلیقً شخصی نسبت هب انتراب هتل محل ااقمت خىز رد استانبىل و تهیً بلیط اس محل زافرت  می
 مظارفتی رد شهر خىز راطا اقسام و اقرد هب ربانهم رزیی زهینً خىز باشنس.

گاي -۰ کاانت رسویض حمل و نقل رشکت کننسگان زانش رد تمام یدت زوري پیغ بینی شسي لذا و با تىهج هب اینکً محل سىار  ام
شىز هب منظىر راحتی خىز اس رسرو هتل اهیی هک  شسن هب اتىبىص اه میسان تکسیم )بلحاظ زنزیکی هب اکثز هتلها (خىاهس بىز تىصیً می

 اس میسان تکسیم افصلً سیازی زارنس خىززاری نماییس.



 

گان می باشس و  کلیً تىراهی آژانض اهی -۹ مظارفتی ربای استانبىل زارای یک روس تىر گشت شهری هب صىرت رای
نیاسی هب تحمیل مجسز آپشنی هب انم گشت شهری و رد یافت زهینً اضافی نمیباشس هب همیه منظىر جهت جلىگیزی اس زهینً 

س مبلغ اقبل رپزاخت ره نفر کسز  اضاهف اس تکرار تىر گشت شهری رد ایه پكیج خىززاری رگزیسي و زهینً ذنیه  تىری ا
رگزیسي ات ره ثبت انم کننسي مجبىر هب رپزاخت زهینً ای مجسز و بیهىزي وگرزز . رد عیه حال لیست زقیق رمازک و لىاسم عمسي 

کننسگان بتىاننس بسون زهینً اضاهف ضمه  رفوشی رمتبط با خیاطی تهیً رگزیسي و رد اختیار اعضا رقار خىاهس رگفت ات رشکت
گان اس رمازک ذمکىر باسزیس هب عمل آورنس.  استفازي اس گشت شهری رای

گاي بیگنت آمىختً اهی خىز را  -۳ کان را خىاهنس زاشت ات رد رمزک مجهز زانش ربذالف طا ر زوري اه رشکت کننسگان ایه ام
کاالت خىز اقسام  نماینس. هب صىرت عملی )کار با رچخ زوخت و اتى کشی و غیزي( ارجا و نسبت هب رفع اش

 کالص اه رد راص طاعت مقرر و طبق ربانهم رزیی قبلی رشوع خىاهس شس. -۱
 مالک ثبت انم ره رفز اپسد استعالم مبنی رب وارزی وهج هب حظاب ذمکىر خىاهس بىز. -۰

  


