به نام خدا
انجمن تخصصی باریستا ایران
فرم درخواست داروری

این قسمت توسط انجمن تکمیل میشود

:

تاریخ پذیرش :

شماره عضویت :

مشخصات فردی

نام:
Name :

نام

خانوادگی

:

Family Name:

نام پدر:
Father's Name:

جنسیت :

:

Sex:

تاریخ تولد( :روز /ماه  /سال )
Date of Birth :

کد ملی :
شماره شناسنامه :
Nationality Code :
Place of issue ID :

در این محل نام و نام خانوادگی خود را به انگلیسی همان گونه که در مدارک رسمی ( مانند گذرنامه ) درج شده است بنویسید :

Name :
Family
Name:

آدرس و مشخصات تماس :
استان :

شهر :

تلفن ثابت (همراه با کد شهر):

ادامه آدرس :
تلفن همراه :

کد پستی :
Website:

E-mail :

مشخصات تحصیلی :
شماره دانشجویی :

سال ورود :

ترم ورود :

نظام آموزشی :

مقطع تحصیلی :

گرایش :

معدل کل تا کنون :

تعداد واحد گذرانده :

در کدامیک از عناوین زیر مهارت دارید و در کدامیک از رشته ها میل به حضور در تیم
داوری هستید  ( :لطفا ٌ میزان آشنایی خود را مشخ نمایید ):
باریستا (Barista):

رست قهوه :
Coffee Roasting :

مهارت های دم کردن قهوه :
) (Brewing Method

میکسولوژی ( نوشیدنی سرد)
Cold Coffee

تست قهوه ): (Cupping

قهوه

)(Ibrik

ایبریک

الته آرت ( Latte art):

:

عالقه مند به قهوه :
(Only Coffee Lovers ):

در چه زمینه ای عالقه مند به فعالیت و همکاری با انجمن می باشید ؟( لطفا ٌ توضیح دهید تا چه سطحی مایل
به همکاری هستید و لطفا ٌ سابقه فعالیت خود را در صورت وجود بیان نمایید: ).

……………………………………………………………………………………….
□ سایر زمینه ها :
……………………………………………………………………………………….

آشنایی با زبان های خارجی و میزان آن :
1
2
3

سابقه عضویت در کانون ها  ،انجمن ها  ،جوامع تخصصی و علمی داخلی و خارجی :
1
2
3
4

سوابق کاری مرتبط :
نام محل کار

عنوان شغلی

تاریخ شروع همکاری

تاریخ خاتمه همکاری

توضیخات

1
2
3

اینجانب  .....................................................صحت مندرجات ذکر شده در این فرم را تایید نموده و ضمن پذیرش
اساسنامه انجمن خواستار عضویت موقت در انجمن تخصصی باریستا ایران برای داوری مسابقات ملی باریستا می باشم .

امضاء :

تاریخ :

این قسمت توسط انجمن تخصصی باریستا ایران تکمیل میشود :
با عضویت  ............................................. :به عنوان عضو موقت  ..................................... :موافقت می گردد .
امضاء :

تاریخ :

