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كتابهاي سرآمد كه در حـال حاضـر    توانند با تهيه نمونه دانشجويان شهرستاني شاغل در دانشگاههاي تهران مي

باشـد و از هـر    محاسبات عـددي و آمـار و احتمـال مـي    ، 1ه ، فيزيك پاي1 عنوان كتاب رياضي عمومي  4شامل  
در  گردد، نسبت به بازاريابي  مي ريال330000تخفيف كه در مجموع به مبلغ نهايي   درصد25 نسخه با 2عنوان 

  .دانشگاههاي سراسري و آزاد محل سكونت خود اقدام نمايند
كتابهاي سرآمد را با  تواند بازارياب علمي بتواند مراكزي را در دانشگاههاي مقصد جذب نمايد، مي در صورتي كه

 را به عنـوان حـق الـسهم    توزيع، مابقي هزينه فروش  درصد تخفيف تهيه كرده و پس از كسر تخفيف مركز30
  .خود بردارد
. گيـرد  مـي بازاريابـان قـرار    بيشتر بازاريابان علمي، اقالم تبليغاتي نيز بـه صـورت رايگـان در اختيـار     جهت رفاه

باشد كـه ايـن    دريافت عودتي كتابها را در هر زمان دارا مي همچنين در صورت سالم بودن كتابها، گروه آمادگي
  .گردد اصلي اين فعاليت محسوب ميعنوان مزيت  امكان، خود به

  .ديم زير، آمادگي خود را اعالم نمايتوانيد با تكميل فر در صورت تمايل مي



 

 

فرم اطالعات فردي داوطلبان استخدام

..........................:   تاريخ 
......................... :  شماره 
.......................: پيوست

F0
20

  

 021- 33364339:  تلفن  17775-316صندوق پستي -تهران

و تصوير  )PDF(فرم تكميل شدهتصوير صورت كامل تكميل كرده و سپس  لطفا اطالعات خواسته شده را به
يا  AmadEducationGroup@Gmail.comآدرس پست الكترونيكي را به كارت ملي خود 

AmadEducationGroup@Yahoo.com ارسال نماييد.  
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دارم و   اعالم مي"آمد"تمايل خود را جهت همكاري با گروه آموزشي ) ضمن تأييد موارد مندرج در فرم (        اينجانب 
  .مجموعه به فعاليت بپردازمهاي   دستورالعملگردم پس از جذب طبق قوانين و متعهد مي

   :تاريخ تكميل فرم


