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  فرم ثبت نام

 همایش دانش سبز و مراسم اعطای گواهینامه سفیران سبز

 طبقه اول    -ایران  اق بازرگانی ات  ران ته -حضوری-1401ماه  بهمن 11
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 .  نمایم فوق اعالم می  همایشدر  برای حضوربدین وسیله اینجانب آمادگی خود را  
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 فرم ویژه سفیران سبز 

 ران اعضای انجمن مدیریت سبز ای

 

 عالقمندی خود که عبارت است از:و اساس تخصص بر                                                    اینجانب 

 

 

 

 

 

 :دارم)لطفا عالمت زده شود(ذیل با گرایش  بخش مهندسیور در شبکه جهانی مدیریت سبز بعنوان سفیر سبز در حضتمایل به 

 سبز  ساختمان []   Green IT  []  مدیریت سبز   []  ژیمدیریت انر  [ ]محصول سبز    [ ] مدیریت آب   []    LCA []   کربن  تمدیری    []

 

 : دارم)لطفا عالمت زده شود(ذیل با گرایش  خدمات بخش ور در شبکه جهانی مدیریت سبز بعنوان سفیر سبز در حضتمایل به 

 سبز دانشگاه و مدرسه  []بانک و بیمه سبز     [] دفتر کار سبز   []هتل و رستوران سبز    []بیمارستان سبز    []

 

 :دارم)لطفا عالمت زده شود(ذیل با گرایش  مدیریتیبخش ور در شبکه جهانی مدیریت سبز بعنوان سفیر سبز در حضتمایل به 

 مسئولیت پذیری اجتماعی   [ ]حسابداری سبز   [] هوش سبز   [ ]مدیریت منابع انسانی با رویکرد سبز   []

 

 رد را انتخاب نمایید. توضیح: حتما یک مو

 مضا نام و ا


