بسمه تعالی

استمارة تسجيل المؤلف

مهرجان الشيخ الطوسي (رحمه اهلل) الدولي للبحوث العلمية
اإلستمارة رقم ()1
الرقم الرمزي للمحقق......... :

السيرة و المعلومات الشخصية
اإلسم( :حسب ما ذکر في شهادة الجنسية  /أو جواز السفر).................................. :

اإلسم المستعار........................................... :

اللقب (حسب ما ذکر في شهادة الجنسية  /أو جواز السفر)................................... :

اللقب المستعار.......................................... :

رقم البطاقة الشخصية.................... :

رقم جواز السفر........................................... :

اسم األب............................. :

تأریخ الوالدة :اليوم  ..........الشهر  ..........السنة  ..........قمري/شمسي/ميالدي  ..............الجنسية...................................... :
ّ
الجنس:
أعزب 
الحالة االجتماعية :متزوج 
أنثی 
ذکر 
نوعية العالقة بجامعة

المصطفی(ص)

 من طالب جامعة المصطفی(ص) األجانب في إیران :املدرسة ...................................... :املستوی التعليمي..................... :
الفرع الدراسي .......................................... :رقم البطاقة التعليمية................................ :
 من طالب جامعة المصطفی(ص) األجانب في الخارج :اسم البلد .................... :املدينة ............... :املدرسة..................... :
املستوی التعليمي .................... :الفرع الدراسي .................... :رقم البطاقة التعليمية.................... :
 طالب ایراني في جامعة المصطفی(ص) :املدرسة ............................................ :املستوی التعليمي......................... :
الفرع الدراسي .......................................... :رقم البطاقة التعليمية................................ :
اسم الزوج ............................................. :رقم البطاقة التعليمية للزوج............... :
 زوجات الطالب األجانب:
(ص)
املستوی التعليمي ................... :البلد ....................... :املدرسة.................... :
خریج جامعة المصطفی :
ّ 
التخرج............................... :
التخرج................................ :
رقم بطاقة ّ
سنة ّ
کادر تعليمي :عضو يف اهليئة العلمية جلامعة املطصطف (ص)  استاد زميل (مساعد)  باحث مشارک (مساعد)  باحث و استاذ زائز 
املدرسة............................ :
املدينة.................... :
البلد........................ :
مکان العمل و اخلدمة:
قرارداد ساعت
کدپرسنل ................ :
کادر اداری :کارمند (رمس  ،قراردادی ،شرکت  ،پيمان )

المستوی التعليمي
الدراسات الحوزویة:

الرتبة و الدرجة األخرية:

املستوی 1

املستوی 2

املستوی 3

املستوی 4

املستوی 5

مشغول بالدراسة :بطصورة حرة  حتت إشراف مدرسة ( اسم املدرس /املرکز التعليمي ..... :البلد......... :
الدراسات الجامعية و األکادیمية:
الرتبة و الدرجة األخرية:
ماجستري 
بکلوريوس 
خريج معهد 

اسم اجلامعة .................................... :
دراسات خاصة:
عنوان الفرع الدراسي ................................. :
متخرج 
ّ

مشغول بالدراسة 

البلد.............................. :

اإلجتهاد 

املدينة) .......... :
دکتوراه 

املدينة.......................... :

اسم املرکز الوحدة التعليمية................................... :

ترک الدراسة بطصورة ناقطصة 

الفطصل الدراسي.................. :

سجل المشارکة في المهرجان
نعم 

هل شارکت يف الدورات السابقة من املهرجان :
الدورات و السنوات اليت شارکت فيها.............. :

ال 

..............

..............

..............

...........

الرتبة العلمية اليت حطصلت عليها يف تلک املهرجانات :الرتب ............. :/العام ............. :الرتب ................ :/العام............. :
الرتب ............... :/العام ............. :الرتب ................ :/العام............. :
الرتب ............. :/العام ............... :الرتب .............. :/العام................ :

رقم الحساب المصرفي
رقم احلساب املطصريف يف بنک صادرات اإليراين................................. :
رقم احلساب املطصريف يف باقي البنوک.......................................... :

اسم املطصرف(البنک)............................ :

سجل عند املطصرف و البنک)................ :
اسم صاحب احلساب (حسب ما ّ

رقم شباIR..................................... :

إذا کان احلساب باسم شخص آخر غريکم ،الرجاء ذکر السبب (خاص لألجانب):

ليس عندي حسابا مطصرفيا (لغري اإليرانيني)  يف حالة الفوز باهلدية النقدية ،الرجاء توصيلها إل . ..........................................

العنوان البریدي (إلرسال الدعوة و القيام بالمراسلة)
مکان السکن:

البلد........................:

احملافظة........................ :

املدينة................................ :

العنوان الربيدي الکامل............................................................................................................... :
...........................................

الرمز الربيدي................... :

رقم صندوق الربيد..................... :

رقم اجلوال ...................................... :رقم البيت ......................... :رقم لإلتطصاالت الضرورية........................ :
الربيد اإللکرتوين............................................ :

Email: ..................................................

الوثائق و المستندات الضروریة
صورة شخطصية (قطعة واحدة)  صورة للهوية الشخطصية  امللف اإللکرتوين للطصورة الشخطصية  امللف اإللکرتوين لطصورة جواز السفر 

التوضيح
إنّين  ............................و عل بينة من احملتويات املذکورة يف دعوة املهرجان ،أؤكد دقة و صحة املعلومات الواردة يف هذه اإلستمارة و
سألتزم مبسئوليايت جتاه تقدمي املعلومات اخلاطئة أو الناقطصة فيها.
 -1لن تتم دراسة اإلستمارات الناقطصة و سرتفض دون مالحظتها.

 -2ينبغي لکل حمقق اکمال هذه اإلستمارة ملرة واحدة فقط.

التأريخ  /التوقيع

