فرهنگسرای امام رضا (ع)
فرم ثبت نام كانون در دوره های آموزشي
شماره عضويت ............................... :

كد ملي ............................... :

نام ...........................:

نام خانوادگي .............................:

نام پدر.......................:

تاريخ تولد:

تحصيالت

 :ابتدائي 

سيكل 

ديپلم 

فوق ديپلم 

ليسانس 

فوق ليسانس 

31...... ...... ........

جنسيت :

مذكر 

مونث 

اشتغال به تحصيل  .......................................... :شيفت مدرسه ........................................... :

شامل كدام يك از گزينه هاي ذيل مي باشيد ؟
شماره كشوری .............................................. :
 -1عضو خانواده ذوب آهن بلي  شماره پرسنلي ....................................... :
شماره پرسنلي .............................................. :
 -2عضو شركتهای اقماری ذوب آهن بلي  نام شركت ....................................... :
كل پرداختي ..................................... :
پرداخت هزينه 
 -3هنرجوی آزاد 

-4

عضو كميته امداد 

 -5عضو بهزيستي 

همراه ............................................ :

تلفن تماس مستقيم ........................................ :

 -6امور زندانها 

آدرس محل سكونت:

................................................. -3

عنوان دوره هاي انتخابي
................................................. -1
................................................. -2

................................................. -4

................................................. -5

................................................. -7

................................................. -8

................................................. -6

تذكرات :
-1

درج كلي اطالعات درخواستي الزامي است .

-2

هنرجو فقط مجاز به انتخاب یک رشته در هر یک از هنرهای تجسمي  ،صنایع دستي و كامپیوترمي باشد  ،هنرجو فقط مجاز به انتخاب دو رشته در صنایع غذایي مي باشد و محدودیتي در انتخاب سایر رشته ها وجود ندارد .

-3

همراه داشتن كارت عضویت جهت حضور در كالس الزامي است  .آوردن همراه در كالس مجاز نمي باشد .

-4

انصراف یا حذف یک كالس موجب حذف هنرجو از آن دوره خواهد شد .

-5

هزینه ورودی و ثبت نام برای كلیه هنرجویان مبلغ ده هزار تومان مي باشد .

-6

شرط ثبت نام در دوره تکمیلي گذراندن دوره مقدماتي در آن رشته مي باشد.

-7

دوره به صورت دقیق و كامل مشخص گردد  ،تغییر برنامه به هیج وجه امکان پذیر نخواهد بود .

-8

مشاوره مذهبي روزهای چهارشنبه  ،مشاوره حقوقي روزهای یک شنبه و پنچ شنبه برگزار خواهد شد .

-9

رعایت شئونات اسالمي  ،حجاب  ،اخالق و حفظ حرمت كالس درس و استاد برای كلیه افراد الزامي است.

 -11شروع ثبت نام از اول اسفند و آخرین مهلت ثبت نام  19اسفندمي باشد (ساعت ثبت نام از ساعت  8:31الي  12و ساعت  14الي ) 16مي باشد .
 -11شروع كالسها از  26فروردین سال  1396طبق برنامه مي باشد .

امضاء و تاريخ

