فرم درخواست شرکت در دورهی آموزشی
نخستین کارگاه بینالمللی معماری خشتی ،شهر میراث جهانی یزد :مشکالت و چالشهای حفاظت
( 21تا  27بهمنماه  ،1397یزد  -ایران)

این فرم را بهصورت الکترونیک و یا دستی کامل نمایید .در صورت نیاز به توضیحات بیشتر لطفا با ذکر شمارهی
بخش مربوطه ،از یک برگهی جداگانه استفاده شود.
فرم تکمیلشده را به همراه یک قطعه عکس ،از طریق ایمیل به دبیرخانهی کارگاه بینالمللی معماری
خشتی ،شهر میراث جهانی یزد ارسال فرمایید .آخرین مهلت ارسال فرم درخواست تاریخ 1397/09/30
محل پیوست عکس

میباشد.
تارنماwww.yazd-conference2019.org :

تلفن)021( 44048318 - 44048381 :
دورنما)021( 44015908 :
پست الکترونیکیworkshop2019.yazd@gmail.com :

(تکمیل مواردی که با عالمت * مشخص شدهاند ،الزامی میباشد).

 .1مشخصات متقاضی:
نامخانوادگی*:
نام*:
تاریخ تولد*:
محل تولد*:
سمت و محل اشتغال فعلی*:
آدرس و تلفن محل سکونت:
پست الکترونیکی*:
تلفن همراه*:

 .2اطالعات تحصیلی و آموزشی*:
سوابق دانشگاهی
تاریخ (از...تا)...

دانشگاه یا مؤسسه

مدرک/رشتهی تحصیلی

سوابق آموزشی
تاریخ

برگزارکننده

عنوان دورهی آموزشی

 .3انتشارات و پژوهشها (مرتبط با موضوع دورهی آموزشی)*:
فهرست انتشارات مهم (عنوان ،ناشر و تاریخ) و یا پروژههای پژوهشی/اجرایی:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

 .4زبانهایی که با آنها آشنایی دارید*:
لطفا میزان آشنایی با زبانها را در جدول ذیل مشخص نمایید( 1 :ضعیف) تا  ( 3قابل قبول) تا ( 5بسیار خوب)
دیگر زبانها:
زبان مادری:

انگلیسی
فرانسه
اسپانیایی
ایتالیایی

صحبت کردن

فهمیدن

نوشتن

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

5 4 3 2 1

 .5مشاغل و فعالیتهایی که تاکنون داشتهاید (مرتبط با موضوع کارگاه)*:
مسئولیت فعلی:
تاریخ (از :)...
مؤسسه ،سازمان یا شرکت:
آدرس محل کار:
تلفن:
دورنما:
پست الکترونیکی:
مسئولیت فعلی و فعالیتهای حرفهای گذشتهی خود را که مرتبط با موضوع کارگاه میباشند ،شرح دهید:

مسئولیت

فعالیتهای قبلی مربوطه

تاریخ (از...تا)...

 .6اظهارات شخصی*:
بهطور مختصر توضیح دهید چرا عالقمند به شرکت در این کارگاه آموزشی هستید ،و این دوره چگونه میتواند به تقویت قابلیتهای
حرفهای یا پیشرفت کاری شما کمک کند.



هزینهی شرکت در کارگاه  15،000،000ریال است که تأمینکنندهی بخشی از هزینههای مربوط به اجرای برنامههای آموزشی ،
ناهار روزانه ،نقل و انتقال در یزد و بین یزد و فهرج ،مواد آموزشی ،و انتشارات کارگاه خواهد بود .تأمین هزینههای اقامت ،رفت
و آمد به یزد ،و غذا (بهجز ناهار) بر عهدهی شرکتکنندگان دوره میباشد.



در پایان دوره گواهینامه اعطاء خواهد شد.



لطفا توجه داشته باشید ،فرم تکمیلشده توسط هیأت علمی کارگاه بینالمللی معماری خشتی ،شهر میراث جهانی یزد:

مشکالت و چالشهای حفاظت مورد بررسی قرار گرفته و پس از تأیید ،نتیجه به متقاضیان اطالع داده خواهد شد .بدیهی است
تأیید قطعی و نهایی پس از ثبتنام متقاضی و پرداخت هزینه صورت خواهد گرفت.
تاریخ:

امضاء متقاضی:

