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 بسمه تعالي

 

 فرم نام نويسي جهت درخواست پذيرش
ابرخشت ساخت با آموزشي فناوريِدوره   

 
لطفا كليه موارد را با خط خوانا و درست بنويسيد. پاسخ هاي صحيح شما به ما كمك مي كند كه داوطلبين شركت در دوره 

 .صورت گيردبه داوطلب نزديكترين مكان و در موثر  را در گروه هاي متجانس دسته بندي كنيم تا ارائه آموزش ها به طورها 
                                                      .تصوير فرم پرشده و ملحقات آن را از طريق ايميل يا فاكس براي ما ارسال كنيد

                                                              

 1111.  نام:                                          نام خانوادگي: ______________________   
       ____________   :محل سكونت كنوني   ________: محل تولد_________  :  سال تولد.  2222

)و استان يا روستا شهر(                                             ________   :قد _______      : وزن  
  __________   ندارد      داردندارد      داردندارد      داردندارد      دارد:  معلوليت   متاهلمتاهلمتاهلمتاهل            مجردمجردمجردمجرد:  وضعيت تاهل    مرد     زنمرد     زنمرد     زنمرد     زن:    جنسيت. 3333
                         ).كنيدلطفا مشخص .)                                                                                              ( كار با ابرخشت مستلزم بنية قوي است: توجه(

_______________________  :شغل فعلي. 4444  

______________________ :آدرس پست الكترونيكي_____    _________ :شماره تلفن    تماس .5555  

                                                                                                                           )ترجيحا تلفن ثابت(

    .)را مشخص كنيد تلطفا باالترين سطح تحصيال( :تحصيالت. 6666
حوزوي حوزوي حوزوي حوزوي                             دكترادكترادكترادكترا                كارشناسي ارشد  كارشناسي ارشد  كارشناسي ارشد  كارشناسي ارشد                  كارشناسي  كارشناسي  كارشناسي  كارشناسي                      ) ) ) ) ديپلمهديپلمهديپلمهديپلمه((((متوسطه متوسطه متوسطه متوسطه                 ) ) ) ) راهنماييراهنماييراهنماييراهنمايي((((متوسطه متوسطه متوسطه متوسطه                 ابتدايي ابتدايي ابتدايي ابتدايي                         بي سواد بي سواد بي سواد بي سواد      

__________________ سايرسايرسايرساير  
                                                                                                                                                      .)لطفا مشخص كنيد(

________  سايرسايرسايرساير                فاميل فاميل فاميل فاميل                 دوست و آشنا دوست و آشنا دوست و آشنا دوست و آشنا             اينترنتاينترنتاينترنتاينترنت  آگاه شديد؟ چگونه در مورد اين دوره . 7777  

     :سواالت تشريحي. 8888
و  پيشينه كاري ي چونموضوعاتبه تفصيل در مورد . بنويسيددر مورد خودتان  4444لطفا به اندازه حداقل يك صفحه آ - 

. خود بنويسيد و اهداف آينده عاليق و سرگرمي هاي شخصي تحصيلي و نيز  
بنويسيد كه چرا عالقمند به يادگيري ساخت و ساز با فناوري ابرخشت ايد و در نظر  4444صفحه آصف ل نلطفا به اندازة حداق -

.استفاده كنيدرسيدن به چه اهدافي داريد كه از اين فناوري براي   


