
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 بسمه تعالی
 

 همکاران گرامی 

 ؛با سالم

، جلسات آموزشی مرتبط طبق    1402اهمیت مباحث فرهنگی و مذهبی ، در سال  رساند با توجه به    احتراماً، به استحضار می

 . دفتر مرکزی و کارخانه رئوف برگزار خواهد گردیدتقویم زیر در  

 

ف
ردی

 

 روز تاریخ 
ساعت 

 شروع

ساعت 

 خاتمه
 موضوع  محل برگزاری

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 21/01/1402 1

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 24/01/1402 2

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 07/02/1402 3

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 11/02/1402 4

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 21/02/1402 5

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 25/02/1402 6

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 04/03/1402 7

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 08/03/1402 8

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 18/03/1402 9

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 29/03/1402 10

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 12/04/1402 11

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 15/04/1402 12

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 26/04/1402 13

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 29/04/1402 14

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 12/05/1402 15

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 16/05/1402 16

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 26/05/1402 17

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 30/05/1402 18

 23/11/1401تاریخ: 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 13/06/1402 19

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 16/06/1402 20

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 27/06/1402 21

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 30/06/1402 22

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 06/07/1402 23

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 10/07/1402 24

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 20/07/1402 25

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 24/07/1402 26

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 11/08/1402 27

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 15/08/1402 28

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 25/08/1402 29

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 29/08/1402 30

      (D)  فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 شنبه پنج 09/09/1402 31

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 13/09/1402 32

       (D) فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 پنجشنبه  23/09/1402 33

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 27/09/1402 34

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 11/10/1402 35

       (D) فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 پنجشنبه  14/10/1402 36

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 25/10/1402 37

       (D) فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 پنجشنبه  28/10/1402 38

       (D) فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 پنجشنبه  12/11/1402 39

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 16/11/1402 40

       (D) فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 پنجشنبه  26/11/1402 41

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 30/11/1402 42



 

 
 

       (D) فرهنگی آموزش  کارخانه  12 9 پنجشنبه  10/12/1402 43

       (D) فرهنگی آموزش  دفتر مرکزی  12 9 شنبه دو 14/12/1402 44

 

 با تشکر                                                                                                                      

 واحد آموزش                                                                                                                     


