Allahın adı ilə

Qısa kurslara qəbul ərizəsi
Şəkil
yeri
Qısa müddətli təhsil
kursları və mütaliə
fürsətləri müəssisəsi

A) Şəxsi məlumatlar:
Atasının adı:

Ad və soyad:

Doğum tarixi:

Ləqəb:
Hazırkı dini:
Cinsiyyət: kişi

Öncəki:
qadın

subay

evli

Pasport nömrəsi:

Milləti:

Hazırkı vətəni:
Fiziki durumu: sağlam

Öncəki:
xəstə

Verilmə tarixi:

Doğum yeri və tarixi: Ölkə:

Xəstəliyin adı:

Bitmə tarixi:

Bölgə: şəhər:

Rayon:

B) Elmi sabiqəsi
Müəllifi olduğunuz və nəşrə verilmiş kitab, yaxud məqalənin adını qeyd edin:

Elmi mərkəzlərdə tədris etmisinizsə, tarixlərini qeyd edin:
Təhsil səviyyəsi: diplom
magistr
aspirant
doktorant
İxtisas adı

Hansı dilləri bilirsiniz? ərəb

İnstitut adı

fars

daha yüksək

Başlama tarixi

C) Mədəni-ictimai sabiqəsi
ingilis
fransa
rus
ispan

Bitmə tarixi

digər dillər:

Müəllimin tədris dili:

Əzbər bildiyiniz Quran, Nəhcül-bəlağə, Səhifeyi-Səccadiyyə və duaların miqdarını bildirin:
Bacarıq və məharətlərinizi xülasə şəkildə qeyd edin:
Müəssisədə hüzur üçün təklif tarixi:
Təklif edilən mədəni-elmi proqramlar:
Həyatınızın və elmi, mədəni, ictimai və s. baxımdan fəaliyyətlərinizin xülasəsini qeyd edin:

İranda olan iki dostunuzun ünvan, telefon və adını qeyd edin:
Ad və soyad

Peşə

Ünvan

Telefon və e-mail
Telefon:
E-mail:
Telefon:
E-mail:

İranda və ölkənizdəki ünvan və telefon nömrənizi – İranda olduğunuz surətdə - dəqiq yazın:

Ölkə

Bölgə

Şəhər

Kənd

Məhəllə

prospekt

Küçə

Mənzil

Poçt kodu

Telefon

İran
Ölkəniz
Elektron ünvan:
Mən, bu anketi doldurmağın “Qısa müddətli təhsil kursları” müəssisəsinə ərizə ünvanında olduğunu bilərək, bütün
məlumatları tam, dəqiq və düzgün yazdığıma məsuliyyət daşıyıram və sözügedən müəssisəyə qəbul olduğum surətdə
bütün əlaqədar qayda və əsasnamələrə riayət edəcəyimə söz verirəm.
Ad və soyad:

Anketin doldurulma tarixi:

/ /

İmza:

Qeyd:
- Aşağıdakı sənədlər bu anketə əlavə edilməlidir.
Sonuncu təhsil sənədinin şəkli, pasportun şəkli, sağlamlıq haqqında arayış, bir ədəd 3 × 4 ölçüdə yeni rəngli şəkil
- Anketin doldurullması və göndərilməsi ərizəçiyə heç bir haqq vermir.

WEBSITE: http://istes.miu.ac.ir
E-mail: istes@miu.ac.ir
Telefon: +98(0)25-37110700; 37110800; 37110704
Fax: +98(0)25-37717756; 37110704
Poçt qutusu: 37195 – 1186
Adress: İran, Qum, 19 dey prospekti (bacək), küçə 41

