فرم پذیرش داوطلبان

مقطع تحصیلی مورد تقاضا:
کارشناسی ارشد

کارشناسی

غیره

دکتری

نام

NAME

نام خانوادگی

SURNAME

تاریخ تولد

DATE OF BIRTH

محل تولد

PLACE OF BIRTH

نام پدر

FATHERS NAME

تابعیت

NATIONALITY

شماره گذرنامه

PASSPORT NO.

تاریخ و محل صدور

DATE AND PLACE OF ISSUE

تاریخ انقضا

EXPIRY DATE

شغل

OCCUPATION

ویزاهای قبلی

VISA

مرد

جنسیت :زن

متاهل

وضعیت تاهل :مجرد

تعداد فرزندان:

کشور محل اقامت:
آدرس فعلی:
کشور:

استان:

کدپستی:

شهر:
شماره ثابت:

خیابان:
شماره همراه:

پلاک:

کوچه:
پست الکترونیکی:

دانشگاه ها و موسساتی که در آن ها تحصیل کرده اید:
مقطع

رشته ی تحصیلی

معدل

طول مدت تحصیل

نام موسسه/دانشگاه

شهر

کشور

مقطع و رشته ی تحصیلی مورد تقاضا:
مقطع و رشته ی مورد علاقه به ترتیب اولویت

علت انتخاب

-0
-1
-0
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فرم پذیرش داوطلبان
سطح مهارت ها در زبان مورد نظر:
خواندن

زبان

متوسط

خوب

نوشتن
خوب

ضعیف

متوسط

مکالمه
ضعیف

خوب

متوسط

ضعیف

انگلیسی

نمرات آزمون های بین المللی:
IELTS

GRE

TOEFL

اگر در سایر زبان ها آزمونی داده اید و نمره ای کسب کرده اید اینجا ذکر کنید.

کتاب ها و مقالاتی که منتشر کرده اید:
ردیف

محل انتشار

عنوان

تاریخ انتشار

0
1
0
نام،تلفن و آدرس بستگان و دوستان در کشور مقصد(در صورت وجود) :
نسبت

نام

نام خانوادگی

تلفن

آدرس(نشانی و ایمیل)

لطفا انگیزه ی خود از تحصیل را شرح دهید:

(این قسمت مخصوص متقاضیان کارشناسی ارشد و دکتری است)
موضوع مورد علاقه ی شما برای تحقیق چیست؟

آیا تا کنون با اعضای هیات علمی دانشگاه مورد نظرتان ارتباط داشته اید؟
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آیا فردی از نزدیکان شما(پدر ،مادر ،خواهر ،برادر ،همسر ،فرزند) در کشور مقصد دانش آموخته یا در حال تحصیل است؟ در صورت پاسخ مثبت مشخصات نام
برده یا نام بردگان را ذکر نمایید:
ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته و مقطع تحصیلی

نسبت با متقاضی

دانشگاه و شهر تحصیل

مدت اقامت در کشور مقصد

0
1
0

اینجانب  ...............................................کلیه ی مندرجات فوق را تکمیل کرده و صحت آن را تایید مینمایم و چنانچه هر زمان مشخص شود که اطلاعات فوق
خلاف واقع است ،هیچ گونه ادعایی مبنی بر پیگیری نخواهم داشت.
امضا:
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