
 آجر  کشوری نما چینیفرم ثبت نام اولین دوره مسابقات 

تکمیل گردد، لطفا قبل از ثبت نام و تحویل فرم ، بطور دقیق  و االقل ییقین هر شخص این فرم باید توسط 

 ناله و شرایط ثبت نام و شرات در لسابقه را لطالعه فرلایید .

 ل فرلایید .یا را بصورت خوانا تکمتکمیل تمالی قسمت ها الزالی لی باشد ، لطفا تمالی قسمت ه

 

 نام خانوادگی :                                نام پدر :                                      نام 

 

 اد للی/گذرناله/ اد اختصاصی                                            جنسیت :

 

 شهرستان :                             تابعیت :                                  

 

 :شماره تلفن همراه

 

  نشانی :

  

 .................سابقه حضور در مسابقات ملی مهارت : سال:............... رشته :................... رتبه مرحله ملی: 

 :اتدر لسابقو شرات ثبت نام  شرایط

ر توسط اداره ال فنی حرفه ای استان اصفهان و گروه اارخانجقات یجقر اشوری نما چینی یجاولین دوره لسابقات 

  برگزار لی شود 9911لهرلاه  02و  91نما چین در تاریخ 

فرم تکمیل شده را به دبیقر خانقه لسقابقات  شرات اننده گان پس از لطالعه دقی  ییین ناله لسابقات باید 

          .مایندارسال ن 29999419229-9و یا  21299491091به شماره 

، و شقرات در لسقابقات ثبقت نقام نهقایی نحوه برگقزاری ایقن دوره از لسقابقات ااق  از شرایط و یخرین اخبار از 

بطور االل اطقع  رسقانی خواهقد دبیرخانه  ( از طری  …، جوایز و لسابقاتو شرایط برگزاری ییین ناله تغییرات 

 .شد



پذیرش جهت اسکان و اقالت لتقاضقیان در لحقل سقازلان فنقی حرفقه ایقی اسقتان اصقفهان واققا در خیابقان 

لهرلقاه  91لقور   94هزارجریب خیابان اارگر بخش هتل داری لی باشد حضور لراجعه اننقدگان بعقد از سقاات 

 لی باشد . 9911

 تحویل فرم ثبت نام لسابقات به لعنای ثبت نام قطعی و شرات در لسابقه لی باشد.

اشققوری نمققا چینققی یجققر واقققا در لحققل در لسققابقات داوطلققب بققه انققوان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اینجانققب 

ضقمن پقذیرش تمقالی با اطع  از تمالی شرایط و ضوابط لوجقود ، نمایشگاه بین المللی اصفهان پل شهرستان 

 . ااعم یلادگی لی ان شرایط و ضوابط 

 الضا _نام و نام خانوادگی 

 لسابقات :اجرایی ییین ناله 

 پقودر  ،چسقب یجقر، شقالل یجقر نمقا تولیدی گروه اارخانجات یجقر نمقا چقین با لصالح اجرای طرح

الیه داوطلبقین بقا  لی باشد وو امیته اجرایی لصالح و لوازم یلاده شده توسط دبیرخانه بنداشی، 

 یگاهی از شرایط اجرایی طرح و لسابقات اه به پیوست لی باشد حضور به  لی رسانند.

  لوظف به الضای این ییین ناله هستند  داوطلبین تمالی 
 

 

 


