فرم شماره -1تقاضانامه مربوط به تسهيالت برگزيدگان جشنواره هاي معتبر علمي ( از قبيل خوارزمي ،جوان خوارزمي  ،فارابي و رازي ) در سال 1397
* بررسي درخواست برگزيدگان جشنوارهها و مسابقات علمي بين المللي( بجز 4جشنواره مذكور) ،صرفاً براي متقاضيان رشتههاي علوم پزشكي گروه
آزمايشي علوم تجربي است و نياز به تاييديه از شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي دارد.
فرم شماره2و 1و ساير مدارك بايد به آدرس ايميل  Jashnvareh@sanjesh.orgارسال شود.

مشخصات شناسنامهاي :
1ـ نام خانوادگي:

□

جنس :زن

نام:

□

مرد

كدملي:

نام پدر:

تاريخ تولد13......./......./......:

شماره شناسنامه:

تعيين نوع مقطع باالتر :
ورود به مقطع كارشناسي ارشد□ :

ورود به مقطع كارشناسي (پيوسته يا ناپيوسته) □:
اطالعات مقطع فارغالتحصيلي :
تاريخ ورود به تحصيل :روز
تاريخ فراغالتحصيلي :روز
رشته فارغ التحصيلي:

ماه
ماه

سال
سال
محل تحصيل

گرايش:

معدل فارغالتحصيلي.........../......... :

مقطع فارغالتحصيلي :دوره متوسطه □ دوره كارداني □ دوره كارشناسي □

آيا تاكنون از تسهيالت جشنواره ها و مسابقات معتبر علمي براي ورود به دانشگاه بهرهمند شده ايد؟ بلي □ خير □
*متقاضيان فارغ التحصيل دوره متوسطه ميبايست حتماً داراي مدرك پيش دانشگاهي باشند.
اطالعات وضعيت داوطلب در جشنوارهها/مسابقات :
نام جشنواره :جوان خوارزمي□ خوارزمي□ فارابي□ رازي□ ابنسينا□ ساير جشنوارهها و مسابقات□ نام جشنواره /مسابقات.................................................... :
رتبه در جشنواره /مسابقات ................ :سهم مشاركت ...............:تعداد همكاران ................تاريخ ............و شماره نامه ( گواهي /معرفينامه) .......................

نام آزمون ................ :
سال آزمون................ :

شماره داوطلبي................ :

شماره پرونده................ :

سهميه ثبت نامي................ :

سهميه نهايي................ :

در صورت قبولي :گروه قبولي................ :
دوره ................ :

رشته قبولي................ :

دانشگاه................ :

كدرشته محل قبولي................ :

مقطع................ :

آدرس كامل پستي  :استان ............................شهر .................................خيابان  ...................................... .........كوچه................................پالك........................
شماره تماس ثابت ..............................................................::

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

فرم شماره -2رشتههاي مورد تقاضاي داوطلب به ترتيب اولويت:
نام و نام خانوادگي ...............................

شماره داوطلبي ............................
اين قسمت توسط كارشناس مربوطه تكميل ميشود.

اولويت دوره

نام دانشگاه

نام رشته

شناسنامه :

كدرشته محل شماره داوطلبي :

(روزانه،

سهميه نهايي :

فارغ التحصيلي:

نوبت دوم و)...

سهم مشاركت:

رتبه در جشنواره:

شماره ثبت دبيرخانه:
نتيجه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

حداقل نمره

نمره افزايش يافته

درصد تاثير

نمره داوطلب

