بسمه تعالی

فرم شماره  -1اطالعات متقاضیان بورس دول
اینجانب با مشخصات زیر تقاضای استفاده از بورس دولت چین را دارم.
مشخصات فردی:
نام ............................... :نام خانوادگی ....................................... :نام پدر .............................. :شماره شناسنامه ..................................... :محل تولد....................:
تاریخ تولد:

/

/

 13کد ملی .................................. :کد پستی .................................. :تلفن همراه........................................................................... :
تلفن منزل................................................ :

تلفن محل کار....................................... :

نشانی کامل محل سکونت ......................................................................................................... ...................................................................................................... :
نشانی کامـل محـل کــار ........................................................................................................... .................................................................................................... :
نشانی پست الکترونیک............................................................................................................. ........................................................................................................ :

مشخصات عمومی:
وضعیت تأهـل:

متآهـل

تعداد فرزند:

مجرد

وضعیت نظام وظیفه :

خدمت کرده

معافبت تحصیلی

معافیت دائم

وضعیت ایثارگری :

جانبازان

رزمندگان

آزادگان

وضعیت استخدامی:

مربی

کارمند

محل خدمت........................... :

مشمول خدمت

سابقه شرکت در آزمون سراسری سازمان سنجش و آموزش کشور.

دارد

ندارد

در صورت قبولی در آزمون سراسری سازمان سنجش و آموزش کشور.

سال قبولی

مقطع

مذهب ......................

تاریخ پایان خدمت.................... :

تابعیت ....................

ممنوعیت استخدام در دستگاه های اجرایی و محرومیت از حقوق اجتماعی به موجب آراء مراجع
قانونی و سابقه محکومیت کیفری؟
عدم اشتهار به ارتکاب اعمال خالف شئون شغلی و تحصیلی در طول تحصیل یا زمان اشتغال

دارد

ندارد

دارد

ندارد

داشتن سالمت جسمانی و روانی و عدم اعتیاد به مواد مخدر و دخانی

دارد

ندارد

1

سوابق تحصیالت دانشگاهی:
 تذکر :درصورتیکه مدرک تحصیلی از دانشگاه های خارج از کشور اخذ شده باشد ارزشیابی دائم یا موقت مدارک تحصیلی اخذ شده از کشور های خارجی که
توسط سازمان امور دانشجویان یا وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ارزشیابی شده باشد الزامی است.
مقطع تحصیلی

رشته

معدل

رتبه اول تا سوم

دانشگاه محل تحصیل

کشور محل تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دیپلم
پیش دانشگاهی
کارشناسی
کارشناسی ارشد
مدرک زبان :

نمره زبان:

 مدارک الزم:
 تصویر کامل شناسنامه.
 تصویر کارت ملی (هر دو طرف در یک نسخه).
 تصویر مدرک تحصیلی و ریز نمرات.


وضعیت استخدامی ( مربی یا غیر مربی ) موافقت نامه رسمی از رئیس دانشگاه یا موسسه آموزش عالی ذیربط یا موافقت نامه رسمی از باالترین مقام دستگاه
ذینفع با رعایت ضوابط و مقررات.

 گواهی آزمون زبان (  ) MSRT , Tolimo , IElts , Tofelدرصورتیکه کشور محل تحصیل غیر انگلیسی زبان باشد.
رزومه ( فعالیت های آموزشی و پژوهشی و اجرایی)
 مدارک مربوط به معافیت تحصیلی برای مشموالن نظام وظیفه
 نکات قابل توجه:


دانشجویانی که برای استفاده از بورس دول پذیرفته می شوند با تعهد و تضمین محضری که به دفتر حقوقی سازمان امور دانشجویان می سپارند حسب نیاز،

پس از اتمام تحصیالت در موعد مقرر برابر مدتی که در خارج از کشور تحصیل کرده اند در داخل کشور خدمت کنند.


مسئولیت هرگونه مغایرت اطالعات و مدارک مورد نظر مانند معدل مدارک تحصیلی مورد نیاز و سایر ،متوجه متقاضی بوده و در صورت اثبات تخلف،

صالحیت داوطلب در هر مرحله ای از پذیرش ابطال می گردد.


درخواست برای بورس دول ،هیچگونه حقی برای متقاضی محسوب نخواهد شد.



درصورت انتخاب ،به متقاضی هیچگونه مزایا و امتیازی عالوه بر آنچه توسط پذیرنده بورس دول اعالم شده است تعلق نمی گیرد.



حداکثر سن برای متقاضیان دوره کارشناسی ارشد  30سال و دکتری  33سال در زمان فراخوان می باشد.



درصورت انتخاب  ،به متقاضی هیچگونه مزایا و امتیازی عالوه بر آنچه توسط پذیرنده بورس دول اعالم شده است تعلق نمی گیرد



دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم ،کارشناسی ،کارشناسی ارشد مورد تایید وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری با حداقل معدل تراز شده به ترتیب  15و 17



استفاده از بورس دول در طول دوران تحصیل هر فرد تنها یکبار امکان پذیر است.

محل امضاء:

تاریخ:
2

