
 

 

 

 

 

 قابل توجه کارآموزان محترم کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان

 
 

 با سالم و احترام،

ـــوزا را با موت سپ س را نهوده و مدارک یکهسد  ده  ود را یا  اد از  به اطالع می رساند آن دسته از کارآموزانی که دوره یکساله کارآمـ

ــد نهوده اند، مراس  31/1/3011یاریخ  ــان یلویـ ــور کار ساسـ  مورخ  ساه صاح روز 31کار ساسی، راس ساعپ  سوگسد ایسان به واحد امـ

 .ملد کانون کار ساسان رسهی دادگسترا استان اصفهان برگزار  واهد  د م ارن با دهه کرامپ، در 22/1/3011

س  با رعایپ کامد سپ جهپ برگزارا مرا شهسد ا س  مذکور حضور  لذا  واه ستورالعهد هاا بهدا تی، طاق موارد و یذکرات زیر در مرا د

 به  رسانسد.
 

 تذکرات:

 د س ه زودیر از  روع مراس  جهپ یلوید مدارک مربوطه مراجعه نهایسد. 11 -3

ستی با  -2 امد رعایپ کبا یوجه به  رایط کسونی و  سوع ویروس کرونا ، به مسظور جلوگسرا از ازدحام جهعسپ دعوت  وندگان بای

 دستورالعهد هاا بهدا تی،  خصاً در ملد مربوطه حضور یاتته و امکان پذیرش ههراه وجود نخواهد دا پ.

 ههراه دا تن اصد کارت ملی در روز مراس  الزامی اسپ. -1

سسلی رنگی، ترم یکهسد  ده اطالعات تردا -0 س  ههراه  و دو  طعه عکس پر صسلی جدید را در روز مرا د و رونو پ مدرک یل

 .مسئولسن مربوطه نهایسددا ته و یلوید 

 یوضسح: مدرک یلصسلی مورد نظر بایستی مریاط با ر ته کار ساسی بوده و  اال یلوید کانون نشده با د.
ساب  111/111/5واریز مالغ  -5 سترا   1312121033115ریال به  هاره ح سهی دادگ سان ر نزد بانک ملی به نام کانون کار سا

 .3011زیسه ن ش یهار دادگسترا و یهدید پروانه کار ساسی یا پایان سال استان اصفهان بابپ ه

 تبصره:

صد تسش واریزا در روز  - ضورا و ن دا در  عب بانک ملی ایران پردا پ  ده و ا صورت ح صرتاً به  ستی  مالغ مذکور بای

 مراس  یلوید مسئولسن مربوطه گردد.

 له ایسترنتی وجود ندارد.امکان انت ال از طریق  ودپرداز، موباید بانک و حوا -

سپ بدیهی -6 سان  انون 31 ماده طاق ا س  به مو ع در حضور عدم صورت در کار سا  و پروانه یلوید و صدور امکان  ده یاد مرا

و  روع کار ساسی یا جلسه بعدا به یعویق  واهد اتتاد و عوا ب نا ی از آن بر عهده کارآموز  گردد نهی تراه  کار ساسی کارت

 می با د.

 یهاس حاصد ترمایسد. 12605635در صورت وجود هرگونه سوال با یلفن  -1
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 ندارد

 فرهاد طاهریون اصفهانی

 رئیس هیات مدیره

 


