
   »12شمـاره رم ـف« 
  

              : نام پدر         : نام خانوادگي           : نام 

    : محل صدور شناسنامه         : تاريخ تولد       : شناسنامه شماره

  :كدملي         : تولد  محل

  : رشته تحصيلي       : مقطع تحصيلي     : آخرين مدرك تحصيلي 

  : تابعيت فعلي         : نوع گذرنامه       : مهشماره گذرنا

 : خانوادگي همسر نام و نام             متاركه    متأهل      مجرد  : ل وضعيت تأه

  :                                                                                                           :emailمحل كـارآدرس 

  :                                                                                                         :webآدرس محل سكونت 

            : تلفن تماس ثابت و همراه داخل كشور 

  :تلفن تماس ثابت و همراه خارج از كشور 

          : وضعيت نظام وظيفه 
  

  : اي محل تحصيل در كشور ه نام دانشگاه
  
  
  
  

  سال خروج  سال ورود  رشته تحصيلي  مقطع  نام دانشگاه  رديف
1.            
2.            
3.            

  

  :  كشور  خارج از دراي محل تحصيله نام دانشگاه
  
  
  
  

  علت    تحصيلپايان   تحصيلشروع    دانشگاهنام   رديف
1.          
2.          
3.          

  

  )  سال قبل از خروج از كشور 10(  داخل كشور هاي سكونت در محل
  
  
  
  

  آدرس دقيق  نتمدت سكو  شهر   استان   رديف
1.          
2.          
3.          

  



  . پس از خروج از كشور در كدام كشورها حضور داشتيد
  

  علت حضور در آن كشور  تا تاريخ  از تاريخ  مدت اقامت  نام كشور رديف
1.            
2.            
3.            
4.            
5.            

  

  : نحوه خروج از كشور 
       بدون گذرنامه      با گذرنامه و بدون اخذ ويزا          با گذرنامه و با اخذ ويزا 

 

  . اكنون در كدام كشور بسر ميبريد علت و مدت حضور را ذكر فرمائيد هم
  

  . اكنون با كداميك از اعضاي خانواده در خارج از كشور بسر ميبريد هم
  

  علت حضور  شغل  كدملي  ش.ش  ت.ت  نام پدر  نام خانوادگي   نام  رديف
                  
                  
                  
                  
                  

  

  . باشد درخواست چه نوع گواهي و جهت كدام مرجع مورد نياز شما مي
  

  
   .K و ضريب  نيروي انساني ، آموزش رايگانوضعيت تعهدات به طرح

  ام  تعهدات آموزش رايگان را انجام داده       ام   را گذراندهKتعهدات ضريب 
  ام   را انجام دادهتعهدات طرح نيروي انساني

  

  . اي  چه زماني ، چه مؤسسه. ايد  آيا تاكنون گواهي مشابه از دانشگاه دريافت نموده
  
  

  . كند  و بستگان نزديك و يا فردي كه كارهاي شما را پيگيري مي شماره تماس خود

  
  

  : مدارك ضميمه 
  . درخواست دانشگاه يا موسسه مربوطه  .1
 .باشند تي كه داراي مهر ورود و خروج و داراي رواديد ميتصوير صفحه اول گذرنامه و صفحا .2

  . جديد كه حداكثر يكسال از زمان گرفتن آن گذشته باشد6×4يك قطعه عكس  .3


