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 «بعد از آن می باشدو  1393مه شرکتهایی که سال تاسیس آنها نحوه ارسال رزو:  5اطالعیه شماره » 
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ثبد  رر لیتد  مندابت وشرو دیای رازی     و یدا بدرای اولدیا بدار   دد      و سالهای بعدد از آ  مدی با دد       1393سال تاسیس آنها سال بدینوسیله از منابعی که 

  بده آرر   بده واددد ارزیدابی و تعیدیا مندابت وشرو دیای رازی       (Emailوتد  التشرونیتدی    تهیده و قطدب بدا    را  ذید  مدوارر    خواهشاند اسد     را رارند 

SOURCING@razip.com   بوسددیله وادددد ارزیددابی و تعیددیا  آ  رریاقدد  تادیددد جهدد  بدده ایایلددی  ایایدد  مدد کور  رریاقدد  از وددس ارسددال قرمادیددد

   با دد  نیداز   داا  خددماه  بده بدا توجده بده خدور ایهداری گدوره ،رقشده           چنانچده     دد  خواهد انجام آ  بررسی قرآیند و میشور ارسال  اا برای منابت 

 . رسانید انجام به  2  ااره اطالعیه اسا  بر را منابت تعییا و ارزیابی اول قاز قرآیند که  د خواهد رعوه  اا از متشوب ای نامه طی

 

 :نخواهد  د رر غیر این وره بررسی  ددا   رارای موارر ذی  با درزومه ای که تهیه  -1

A.  که توانایی تامیا آنها را رارید  برای تامیا کنند،ا ( ی مرتبب با آ  برندهاکاالها رح معرقی برندها و 

B.  رایر می با د  برای تولیدکنند،ا (   اا معرقی کاالهایی که خب تولید آ  رر  رک 

C.  سازند،ا  راخلی تجهیزاه(معرقی کاالهایی که توانایی ساخ  آ  از روش مهندسی معتو  را رارید  برای 

D. )معرقی کاالهای که قروش آ  را رارید  برای قرو گاهها 

E.   معرقی  رکشهایی که توانایی ناایند،ی قروش یا توزیت مح واله آنها را رر ایرا  رارید یا به عنوا   عبه ای از آنها رر ایرا

 م منابت(قعالی  رارید به هاراه کپی نامه ناایند،ی / توزیت /  عبه  برای عاو

 

 به هاراه  ااره تاا  آنها به  ت  جدول ذی  : (Reference List  معرقی کارقرمایا  و مششریا  عادهتهیه لیت   -2

 

 نام  رک  و مششری عاده
ددور ،ررش مالی با آ   رک  رر ونج سال 

 ،  شه  ریال(

 ااره تاا   ریاس  تدارکاه / کار نا  خرید 

 مربوطه(

 

 ررخواسشهای خرید  یا  راررارهایی که  بال بواسطه آ  به وشرو یای رازی کاال تحوی  ناوره اید رر  اب  لیتشی به  ت  جدول ذی  :معرقی   -3

 

 نام کار نا  خرید ارزش قروش  ریال/ارزی( سال قروش  رح مخش ر کاال  ااره ررخواس  /  راررار

 
تریا و از نظر  یا   بروزاز ابالغ سفارش هایی که از کارقرمایا  خور رر سال جاری یا سال ،  شه رریاق  را شه اید  از نظر تاریخ قطره  5ارسال ت ویر  -4

 PDFرر  الب یک قای   باالتریا  یا  ها را ارسال قرمادید(
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 توجه  : رر تنظیم قرم  های قوق موارر ذی  رعای   ور :

 
 .  نه قرم  عتس و ...( اراده  ور    PDF قای  ها باید رر قرم  -1

مگاباید  بیشدشر با دد   ا،در دجدم قاید  هدای  داا زیدار میبا دد   سدعی رر کداه  دجدم آ                10دجم مجاوع قایلهایی که ارسال میتنید نبایدد از    -2

   میشوانید قایلهای م کور را قشرره سازی ناایید ناایید   و از تفتیک قایلها قعالی  خور رر  الب چند ایای  خورراری کنید

 با یتبار ارسال رزومه  اا   قعالی  بررسی آ  آغاز میگررر   از ارسال رزومه به رقعاه خورراری کنید.  -3

  نام قای  های خور را به نحوی انشخاب کنید که رر آ  نام  رک  و محشوای قای   اب  تشخیص با د. -4

  تدا سیتدشم هو داند رریاقد  ایاید  هدا       ایایلی که میخواهید ارسال کنیدد را قطدب ب دوره ذید  بنویتدید      "SUBJECT" تا  موضوع یا   مهم( -5

 : بشواند ایای   اا را از ایای  های جانبی تشخیص راره و به کار نا  مربوطه ارجاع نااید

 

  ناسه ملی -نام  رک  
 اس  نام قای  رزومه  اا به  ت  ذی  اس  10320882639 ناسنه ملی  اا می با د و  "کیا ما  ران "مثال ا،ر نام  رک   اا 

 Subject:  10320882639 –کیا ما  ران  

 

 12صبح لغایت  8 اترد ساع 061-5226-3238یا   061-5226-3237ربای کسب اطالعات رتشیب و رد صورت ابهامات احتمالی با شماره تماس 

 تماس حاصل فرمائید  ره روز )بجز ایام تعطیل و روزاهی هبنشجنپ (    16لغایت  14و 


