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 وارد قسمت راهنمای سایت شوید : 2

 

 

ایط و 3 : با کلیک بر روی گزینه های تعریف شده به رنگ آنی مطابق تصویر شی

ی راهنمای سایت را با دقت مطالعه کنید .   مقررات و نی 

 

 



 

ایط روی گزینه ی فرم گزینش استخدام کلیک نموده 4 : پس از مطالعه ی کامل شی

ید و با دقت پر کنید   و یک نسخه از آن کپی بگی 

 

                           

 هیچ کدام از گزینه هارا خایل نگذارید و در آخر امضا و اثر انگشت بزنید 

 

 



 

: روی گزینه ی فرم تعهد نامه ی نمایندگان کلیک نموده و از آن دو نسخه کپی 5

ید و کامل و با دقت پر کنید توجه کنید که هیچ گزینه ای را خایل نگذاشته و در  بگی 

 ضاء و اثر انگشت بزنید . آخر ام

 

                              

 

 

 



 

ی و پرکردن فرم های فوق 6  : پس از کپی گرفت 

 قطعه عکس سه در چهار که در سال جاری گرفته شده باشد 2

 برگه کپی از صفحه اول شناسنامه و یک برگه کپی از روی کارت میل1

 

 استخدام و صدور گوایه د ییوارسال آن پس از تا ونیسیکم  ی نهیهز  شیف ز یوار 

 

ل به همراه کدپسپ  و آدرس دقیق دفی  به همراه کدپسپ  روی  ی ی آدرس دقیق میی ونی 

یک برگه کاغذ با دقت نوشته همراه مدارک فوق از طریق پست به آدرس دفی  

 مرکزی موسسه آموزشی زانا به نشانی : 

ی شهری خیابان فاروقیه _ خیابان استان کرمانشاه _ شهرس تان روانرس _ زمت 

 نقشبندی روبروی اداره مخابرات _ جنب دانشگاه علیم کار بردی 

 ارسال نمائید    6796175485 با کد پسپ  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بت انم کارگزاران ث                                                                                                                            

 دیشو   www.zana-co.ir:    زانا به نشانی  موسسه آموزشی  تی: ابتدا وارد سا1

 

 

 دیشو  تیسا ی: وارد قسمت راهنما2

 



 

ا ر یمطابق تصو  شده به رنگ آنی  فیتعر  یها نهیگز   یبر رو  کی: با کل3 و  طیشی

ی مقررات و ن  .  د یرا با دقت مطالعه کن تیسا یراهنما ی 

 

ا  ی: پس از مطالعه 4 نموده  کیاستخدام کل نشیفرم گز  ی نهیگز   یرو  طیکامل شی

 دیو با دقت پر کن د یی  بگ نسخه از آن کپی  کیو 

 

                             



 

 نموده و از آن دو نسخه کپی  کیکل  کارگزاران  یفرم تعهد نامه  ی نهیگز   ی: رو 5

نگذاشته و در  را خایل یا نهیگز   چیکه ه  د یتوجه کن د یو کامل و با دقت پر کن د یی  بگ

 .  د یآخر امضاء و اثر انگشت بزن

 

                    



 

ی و پرکردن فرم ها  پس از کپی  :6   فوق یگرفت 

  گرفته شده باشد  یقطعه عکس سه در چهار که در سال جار 2

 کارت میل  یاز رو  برگه کپی  کیاز صفحه اول شناسنامه و  برگه کپی 1

کت زانا یک قدم تا  000/000/5یک فقره سفته به مبلغ  میلیون تومان در وجه شی

موفقیت ) تمایم اطالعات مندرج در سفته را به صورت دقیق پر نموده و امضاء و 

 اثر انگشت بزنید(

 استخدام و صدور گوایه د ییپس از تا آن وارسال ونیسیکم  ی نهیهز  شیف ز یوار 

 

ی ون ل به همراه کدپسپ   قیآدرس دق ی  ی برگه کاغذ با دقت نوشته  کی یرو و  میی

زانا به  موسسه آموزشی  یپست به آدرس دفی  مرکز  قیهمراه مدارک فوق از طر 

 : نشانی 

ی رس _ زمکرمانشاه _ شهرستان روان  استان  ابانی_ خ هیفاروق ابانیخ یشهر  ت 

  یکار برد  اداره مخابرات _ جنب دانشگاه علیم یروبرو  ینقشبند

 دیارسال نمائ    6796175485:  کد پسپ    با 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 بت انم مسئولین فروشث                                                                                                                     

 دیشو   www.zana-co.ir:    زانا به نشانی  موسسه آموزشی  تی: ابتدا وارد سا1

 

 

دیشو  تیسا ی: وارد قسمت راهنما2

 



 

  

ا ر یمطابق تصو  شده به رنگ آنی  فیتعر  یها نهیگز   یبر رو  کی: با کل3 و  طیشی

ی مقررات و ن  .  د یرا با دقت مطالعه کن تیسا یراهنما ی 

 

ا  ی: پس از مطالعه 4 نموده  کیاستخدام کل نشیفرم گز  ی نهیگز   یرو  طیکامل شی

 دیو با دقت پر کن د یی  بگ نسخه از آن کپی  کیو 

                             



 

ی فروش یفرم تعهد نامه  ی نهیگز   ی: رو 5 نموده و از آن دو نسخه   کیکل  مسئولت 

 نگذاشته را خایل یا نهیگز   چیکه ه  د یتوجه کن د یو کامل و با دقت پر کن د یی  بگ کپی 

 .  د یو در آخر امضاء و اثر انگشت بزن

 

                       



 

ی و پرکردن فرم ها  پس از کپی  :6   فوق یگرفت 

  گرفته شده باشد  یقطعه عکس سه در چهار که در سال جار 2

 کارت میل  یاز رو  برگه کپی  کیاز صفحه اول شناسنامه و  برگه کپی 1

کت زانا  ونیلیم 000/000/1فقره سفته به مبلغ  کی قدم تا  کیتومان در وجه شی

پر نموده و امضاء و  قیاطالعات مندرج در سفته را به صورت دق ) تمایم تیموفق

 در صورن  که به عنوان مسئول فروش دائم ثبت نام کرده اید  (دیاثر انگشت بزن

 

 پس از تایید و صدور گوایه استخدام آن یش هزینه ی کمیسیون وارسالریز فوا

 

ی ون ل به همراه کدپسپ   قیآدرس دق ی  ی برگه کاغذ با دقت نوشته همراه  کی یو رو  میی

 : زانا به نشانی  موسسه آموزشی  یپست به آدرس دفی  مرکز  قیمدارک فوق از طر 

ی کرمانشاه _ شهرستان روانرس _ زم  استان  ابانی_ خ هیفاروق ابانیخ یشهر  ت 

  یکار برد  اداره مخابرات _ جنب دانشگاه علیم یروبرو  ینقشبند

             د یسال نمائار 6796175485:  کد پسپ    با                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بت انم پذریندگانث                                                                                                                          

 

 دیشو   www.zana-co.ir:    زانا به نشانی  موسسه آموزشی  تی: ابتدا وارد سا1

 

 دیشو  تیسا ی: وارد قسمت راهنما2

 

  



 

ا ر یمطابق تصو  شده به رنگ آنی  فیتعر  یها نهیگز   یبر رو  کی: با کل3 و  طیشی

ی مقررات و ن  .  د یرا با دقت مطالعه کن تیسا یراهنما ی 

 

ا  ی: پس از مطالعه 4 نموده  کیاستخدام کل نشیفرم گز  ی نهیگز   یرو  طیکامل شی

 دیو با دقت پر کن د یی  بگ نسخه از آن کپی  کیو 

                                
 



 

 نموده و از آن دو نسخه کپی  کیکل  پذیرندگان یفرم تعهد نامه  ی نهیگز   ی: رو 5

نگذاشته و در  را خایل یا نهیگز   چیکه ه  د یتوجه کن د یو کامل و با دقت پر کن د یی  بگ

 .  د یآخر امضاء و اثر انگشت بزن

 

                   



 

ی و پرکردن فرم ها  پس از کپی  :6   فوق یگرفت 

  گرفته شده باشد  یقطعه عکس سه در چهار که در سال جار 2

 کارت میل  یاز رو  برگه کپی  کیاز صفحه اول شناسنامه و  برگه کپی 1

ی ون ل  قیآدرس دق ی  ی کت(  میی  کی یو رو  به همراه کدپسپ  و محل کار ) صنف یا شی

 یپست به آدرس دفی  مرکز  قیبرگه کاغذ با دقت نوشته همراه مدارک فوق از طر 

 : انی زانا به نش موسسه آموزشی 

ی کرمانشاه _ شهرستان روانرس _ زم  استان  ابانی_ خ هیفاروق ابانیخ یشهر  ت 

  یکار برد  اداره مخابرات _ جنب دانشگاه علیم یروبرو  ینقشبند

             د یارسال نمائ6796175485:  با کد پسپ                                                         


