فرم تقاضانامه ثبت نام
محل عکس
تاریخ تکمیل فرم :

/

/

مجازی

حضوری

مشخصات ( :لطفا به صورت كامل و دقیق پاسخ دهید )
نام ......................................... :نام خانوادگي ......................................... :نام پدر ........................... :شماره شناسنامه.................................. :
نام خانوادگي:

نام :
كد ملي:

1 3

تاریخ تولد(طبق شناسنامه ):

شماره تلفن همراه.............................................. :

محل تولد........................ :

آدرس پست الکترونیکي(........................................................................ : )Email

آخرین مدرك تحصیلي با ذكر نام رشته  ......................................................... :معدل كل آخرین مدرك تحصیلي.................................... :
وضعیت تاهل  :مجرد

متاهل

تعدادافراد تحت تکفل  ............... :شغل همسر  ................... :تحصیالت ............................. :

آدرس محل سکونت ...................................................................................................................... :تلفن منزل.............................................. :
نام سازمان یا شركت محل كار ......................................................................... :پست سازماني .......................................................... :
آدرس محل كار .......... ................................................................................................................... :تلفن محل كار....................................... :
كدپستي محل سکونت :

شماره تلفن ثابت جهت تماس ضروری..........................................:
سهمیه اقشار خاص
مدیران عالي سازمان ها

بورسیه تحصیلي

خانواده معظم شهدا و ایثارگران

ویژه

تذكر : 1ارائه مدارك بدون فیش واریزی به هیچ وجه ثبت نام قطعي تلقي نمي گردد و در تمامي رشته ها محدودیت ظرفیت وجود دارد
تدكر : 2خواهشمند است با اطمینان و آگاهي كامل و با د رنظر گرفتن تمامي شرایط اقدام به ثبت نام نمایید  ،زیرا در صورت انصراف
از دوره به هر دلیل و شرایطي شهریه پرداخت شده به هیچ عنوان عودت نخواهد شد .
تذكر  : 3تاییدیه آخرین مدرك تحصیلي به عهده خود داوطلب مي باشد و موسسه طبق اظهارات این فرم اقدام مي نماید .
اینجانب................................................با مطالعه دقیق این فرم و آیین نامه و تعهد نامه كلیه مطالب و شرایط موجود در آن را مي پذیرم.

محل امضاء و اثر انگشت داوطلب
----------------------------------------------------------------------------------------مدارك الزم جهت ثبت نام :
 -1تکمیل فرم تقاضا نامه ثبت نام
مدرك تحصیلي (برابر اصل)

 -2چهار قطعه عکس 3*4
 -5كپي كارت ملي(دورو)

 – 3كپي شناسنامه از تمامي صفحات

 -6كپي كارت پایان خدمت

 -4كپي آخرین

 -7فیش واریزی شهریه اولیه

تذكر :كپي مدارك تحصیلي برابر با اصل باشد.
ناقصي مدارك .................................................................................................................................................................................................:
تایید ثبت واحد CRM

تایید واحدآموزش

تایید واحدمالي

تایید مدیریت

