آزمون های معرفینامه دوره دیسپچری سال 1396

آزمون های سازمان هواپیمایی کشوری در سال : 1396
ماه

خرداد

مرداد

مهر

آذر

بهمن

روز

دوشنبه  1 ،خرداد

دوشنبه  2 ،مرداد

دوشنبه  3 ،مهر

دوشنبه  6 ،آذر

دوشنبه  2 ،بهمن

آزمون های معرفینامه در موسسه آموزش دانش پژوهان هوانوردی 110
ماه

اردیبهشت

خرداد

شهریور

آبان

دی

روز

یکشنبه  3 ،اردیبهشت ماه

یکشنبه 28 ،خرداد ماه

یکشنبه 5 ،شهریور ماه

یکشنبه 7 ،آبان ماه

یکشنبه 3 ،دی ماه

تاریخ ثبت نام

از  15فروردین ماه 96
لغایت
 19فروردین ماه 96

از  6خرداد ماه
لغایت
 10خرداد ماه

از  7مرداد ماه
لغایت
 11مرداد ماه

از  15مهر ماه
لغایت
 19مهرماه

از  4آذر ماه
لغایت
 8آذر ماه

مدت زمان ثبت نام

 5روز

 5روز

 5روز

 5روز

 5روز

نکته مهم  :لطفا قبل از ارسال فرم ثبت نام جهت شرکت در امتحان معرفی موسسه ،هماهنگی الزم در مورد پرونده آموزشی با دفتر
موسسه بعمل آید  ،در صورت کامل بودن پرونده آموزشی از جمعی جهات نسبت به تکمیل فرم ثبت نام امتحان معرفی اقدام نمایید
در غیراینصورت از شرکت در امتحان معرفی جلوگیری بعمل خواهد آمد .
نکات مهم سازمان هواپیمایی کشوری:
* داوطلبان سالیانه  3بار مجاز به شرکت در هر آزمون می باشند .
* غیبت در آزمون سازمان هواپیمایی کشوری  ،مشمول  1دوره محرومیت از شرکت در آزمون بعدی خواهد شد.

* فرمهای ثبت نام در تاریخهای شروع ثبت نام در سایت موسسه به آدرس  www.ATI-110.comگذاشته خواهد شد.
* مهلت زمان ثبت نام تا ساعت  12آخرین روز ثبت نام خواهد بود و به مدارکی که بعد از ساعت  12دریافت گردد ،هیچگونه
ترتیب اثری داده نخواهد شد.
* ساعت شروع آزمون از طریق صفحه تلگرام به اطالع هنرجویان خواهد رسید  ( .لطفا در صفحه تلگرام موسسه عضوء شوید )
* در صورت داشتن هر گونه سوال در مورد ثبت نام ،میتوانید از طریق پست الکترونیکی exam@ati-110.com

مکاتبه فرمائید.

با آرزوی موفقیت
موسسه آموزش دانش پژوهان هوانوردی 110

