
 بسمى تعالی

  دارای مدرک کاردانی قابل توجه عالقه مندان

 اردةیهی در داٌغگاه دونحی ىحلق در ىلطع کارعٍاضی ٌاپیّضحَاداىَ جحصیم  

 (( و ىٍاةع طتیػی ىغان کغاورزی داٌغکره در داٌغجّ پزیسش)) 

 (و بدون شهزیه تحصیلی سوابق پذیزش فقط بزاساس ،بدون آسمون) 

 بى کارداهی) هاپیٌستى کارصواسی مقطع در ،69 سال مًرماه برای اردبیلی محقق داهضگاه - و موابع طبیعی مغان کضاورزی داهضکده

 :میپذیرد داهضجٌ زیر يای رصتى در( کارصواسی

 ىاعیٍِای کغاورزی ىٍِرضی -2  ةاغتاٌی -گیاُی جّنیرات ىٍِرضی -1

 ىٍِرضی جّنیرات داىی -4    ىٍِرضی آةیاری -3

  سوجش سازمان ایوترهتی پایگاه طریق از کارصواسی بى کارداهی کوکٌر در هام ثبت با دارهد مًلت 33/3/69  لغایت 7/3/69 از عالقمودان 

www.sanjesh.org((   گردهد مود بًره داهضکده این در( تحصیلی سٌابق با صرفاً)آزمٌن بدون تحصیل فرصت از. 

ضایث ضازىان ضٍجظ در  69 ضال کارعٍاضی ةَ کارداٌی آزىّن  دردر  صسفا ثتث ٌامةسای پزیسش در رعحَ ُای ىزکّر  

 جاریخ جػییً عره ، الزم اضث و ٌیازی ةَ كتّنی در آزىّن ٌيی ةاعر.

واجر عسایط کيک ُشیٍَ ةّده و ةَ داٌغجّیان  عِسیَ ُیچگٌَّادز  ةرون و رایگان ىزکّر ُای رعحَ کهیَ در جحصیم  

 .جحصیهی اغطا ىی گسدد

 .ٌيایٍر اٌحذاب را فّق ُای رعحَ از ُسیک ٌام ثتث حیً در ىیحّاٌٍر کارداٌی، ىررک ٌّع ُس ةا غالكيٍران 

 .یافث دّاُر ادحصاص رفاُی ُای ُشیٍَ کيک عسایط واجر داٌغجّیان کهیَ ةَ  

 ىٍظو در طّر روزُای کاری از داٌغکره ةَ ىسکش عِس و ةانػکص ةسكسار ىی ةاعر. ضسویطِای ایاب و ذُاب ةَ صّرت 

 دّاةگاُِای داٌغجّیی ةَ داٌغجّیان واجر عسایط)غیس ةّىی( در ادحیار داٌغجّیان كسار ىی گیسد. 

 اىّرات رفاُی ٌظیس غزادّری، اىکاٌات ورزعی، جفسیحی و فّق ةسٌاىَ فساُو ىی ةاعر. 

کار غيهی و کغث و  كَ ىٍر غالوه از کارُای غيهی ىسةّط ةَ دروس کغاورزی، زىیً رایگان ةسای ةسای داٌغجّیان غال 

 جحّیم دّاُر گسدیر.جّنیر درآىر ةسای داٌغجّ 

 .فسىاییر حاصم جياسو ىٍاةع طتیػی ىغان  کغاورزی داٌغکره ُای جهفً عياره ةا ححياً ةیغحس اطالغات کطب جِث  
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