
  شیوه نامه همکاری

 درباره صنعت شیشه سلیمی

 تحویلری  جٌر   اٍایر   دس. کرشد  فعبلیت ثِ ضشٍع ضیطِ صٌعت آالت اثضاس صهیٌِ دس صًجبى ضْش دس سلیوی ثشادساى ضیطِ ،4531 سبل دس

 سلیوی ضیطِ گشٍُ جبهعِ، دس ًسجی ثجبت ٍ جٌ  اتوبم اص پس.ثَد سبختوبًی ّبی ضیطِ خذهبت ثخص دس اغلت گشٍُ ایي فعبلیت صهیٌِ

ِ  سا خرَد  فعبلیرت  تضئیٌری،  ٍ دکَسی ّبی ضیطِ جولِ اص ّب ضیطِ اًَاع سبیش ّن ٍ سبختوبًی ّبی ضیطِ ثخص دس ّن   .اسرت  دادُ اداهر

 صٌعت سٍ، ایي اص. است ضذُ هتفبٍت ًیض هشدم ًیبصّبی تحصیالت، سغح ٍ اقتصبدی جوعیتی، لحبػ اص جبهعِ سشیع سضذ ثِ ثبتَجِ اهشٍصُ

)  سبختوبًی سٍص ّبی ضیطِ اًَاع ٍاسائِ تَلیذ ثِ اقذام جَاى، ًس  داًطگبّی سٍص داًص ٍ سبلِ 14 تجشثِ ثش تکیِ ثب سلیوی، ثشادساى ضیطِ

)  تضئیٌری  ّبی ضیطِ ٍ( …ٍ عسلی هیض خَسی، ًبّبس هیض ، سٍهیضی)  دکَسی ّبی ضیطِ( … ٍ لویٌت سکَسیت، جذاسُ، چٌذ دٍجذاسُ،

اکٌرَى صرٌعت ضیطرِ سرلیوی دس ضرْش      ّن  .است کشدُ جبهعِ اهشٍص ًیبصّبی سفع جْت( ضیطِ سٍی تشاش ٍ ای ضیطِ ّبی ثلَک آیٌِ،

 تحصریالت  ٍ داًرص  اص اسرتفبدُ  گرشٍُ،  ایري  افتخبسات هْوتشیي اص ثبضذ. کبسگبُ حشفِ ای هی 5 ٍ کبسگبّی-دفتشی ضعجِ 44بى داسای صًج

 ضرذ،  هی ٍاسد دیگش کطَسّبی اص ایي ثش سبثق کِ ضیطِ صٌعت ثِ هشثَط دستگبّْبی تَلیذ ٍ ثبصاسیبثی هذیشیت، دس جَاى ًس  داًطگبّی

 .ثبضذ هی

 ماموریت

 هری  کطرَس  جرَاى  داًطرگبّی  التحصریالى  فربس   ٍ جَاًبى سبخت اکثشا کِ ضیطِ صٌعت دقیق اثضاسّبی اص استفبدُ ثب سلیوی ضیطِ گشٍُ

 ّب عسلی هیض ّب، سٍهیضی اًَاع اصجولِ تضئیٌی ٍ دکَسی ّبی ضیطِ اًَاع ّوچٌیي ٍ جذاسُ چٌذ ٍ دٍجذاسُ ضیطِ تَلیذ صهیٌِ دس ثبضٌذ،

 صًری  لَل ٍ تشاش دستگبُ اص استفبدُ ثب آیٌِ ٍ ضیطِ دٍس صًی لَل ٍ تشاش. کٌذ هی فعبلیت هتش هیلی 04 تب 5 قغش اص ّب خَسی ًبّبس هیض ٍ

 سربیش  جولِ اص ًصت، تب گیشی اًذاصُ هشحلِ اصٍ هبت ضًَذُ  لویٌت ٍ سکَسیت ضیطِ اًَاع اسائِ ّوچٌیي ٍ پلِ سِ ٍ دٍپلِ هحذة، تخت،

ِ  دس. ضرَد  هشتفرع  ٍقت اسشع دس تضئیٌی ّن ٍ سبختوبًی ّبی ضیطِ صهیٌِ دس ّن ّوَعٌبى ًیبص تب ثبضذ هی گشٍُ ایي ّبی فعبلیت  صهیٌر

 ّربی  فعبلیت سبیش جولِ اص ّیذسٍلیکی ٍ پٌَهبتیکی سبدُ،: ضیطِ ثشش هیض اًَاع تَلیذ ٍ عشاحی ضیطِ، صٌعت آالت هبضیي ٍ اثضاس تَلیذ

 .ثبضذ هی گشٍُ ایي

هْوترشیي  ٍ ًیبص هشدم ثشای خشیذ سشیع، آسبى ٍ هغوئي، یکری اص  ِ عگستشش ضشیت ًفَر ایٌتشًت دس جبه ،ثب تَجِ ثِ پیطشفت تکٌَلَطی

ایجبد پ  استجربعی  طَس ٍ هشتجظ ثب صٌعت ضیطِ دس سشاسش ک ، ٍاجذ ضشایظ صٌعتی ىضٌبسبیی فعبال لیوی،صٌعت ضیطِ سّبی هبهَسیت 

 ٍ تخصص فشاٍاى دس صهیٌِ صٌعت ضیطِ،هی ثبضذ. صٌعت ضیطِ سلیوی ثِ دلی  سبثقِ عَالًی، تجشثِ  ایي فعبالى صٌعتیثیي هطتشی ٍ 

اص عشفی ثب ثْشُ گیرشی اص هتخصصربى جرَاى     عقذ قشاسداد ثب آًْب هی ثبضذ ٍ ٍاسائِ هطبٍسُ حشفِ ای  ، فعبالى صٌعت ضیطِ قبدس ثِ اسصیبثی

ٍ فضبی  ، دس آیٌذُ ًضدیک تجذی  ثِ اٍلیي پبیگبُ دادُ جبهع صٌعت ضیطِ ایشاى دس ثستش ایٌتشًتٍ سٍیکشد جذیذ ضشکت  ایٌتشًت ٍ ضجکِ

هعٌبست کِ هطتشیبى صٌعت ضیطِ سلیوی دس سشاسش ایشاى خرذهبت سرشیع، هغورئي، ثرب کیفیرت ٍ قیورت        ایي ثذاى خَاّذ ضذ.هجبصی 

  هٌبست دسیبفت خَاٌّذ کشد.

 شیوه همکاری

صبٍیشی اص تجْیرضات  تصَیش کبست هلی سا ثِ ّوشاُ ت ٍ فشم ّوکبسی، پشٍاًِ کست یب تبسیس ضشکتفعبالى هحتشم دس صهیٌِ صٌعت ضیطِ، 

، فرشم  صماسسبل ًوبیٌذ ٍ پس اص ثشسسی ّبی ال ثب هب ّوکبسیثب عٌَاى    salimiglass@gmail.comکبسگبّی ٍ دفتشی ثِ آدسس ایوی  

کبدس هجشة ٍ حسري سربثقِ دس صهیٌرِ فعبلیرت دسخَاسرتی اص      کبفی، ٍ فضبی تجْیضات  ،ثشایطبى اسسبل هی ضَد. داسا ثَدى تجشثِقشاسداد 

 هلضٍهبت اخز هجَص ّوکبسی هی ثبضذ.

 

 هذیشیت صٌعت ضیطِ سلیوی

 سضب سلیویهحوذ
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  مشخصات درخواست کننذه

  ًبم خبًَادگی:  وام:

   کذ هلی:  وام پذر:

  هذسک تحصیلی:  ضْش: استان:

  آدرس محل سکووت:

  :کارآدرس محل 

  ) تشجیحب ثب تلگشام( تلفي ّوشاُ  تلفه ثابت

  ایوی   فکس

  :مختصری از سوابق کاری

 

 

 

 

 

 هحصَل ضیطِ سکَسیت ًوبیٌذگی یب ضعجِ  o  :زمیىه همکاری

o  ِسٍهیضی ٍ ًبّبسخَسیهحصَل ضیطِ  ًوبیٌذگی یب ضعج 

o  ِدٍجذاسُهحصَل ضیطِ  ًوبیٌذگی یب ضعج 

o  ِهحصَل ضیطِ لویٌت ًوبیٌذگی یب ضعج 

o  ِهحصَل ضیطِ هبت ضًَذُ ًوبیٌذگی یب ضعج 

o  ِضیطِ ّبی هعوَلی ضیطِ ثشی هحصَل ًوبیٌذگی یب ضعج 

o سبیش 
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 هتفبضی هْش ٍ اهضبء

 

 


