TABA ELM International Institute

موسسه بین المللی طباعلم
فرم ثبت نام آزمون یوس

YÖS Exam Registration Form

جدول  -1اطالعات فردی و تحصیلی
لطفا اطالعات مورد نیاز در جدول زیر را به فارسی و انگلیسی تکمیل نموده و فایل آن را به آدرس پست الکترونیکی موسسه ایمیل نمایید.

نام:

نام و نام خانوادگی مادر:

نام پدر:
Father’s name:

Name:

Mother’s name & family:

نام خانوادگی:
Family name:

جنسیت
□ مذکرMale/

Birth cert. no.

 Genderشماره شناسنامه

شماره ملی (ده رقمی)

National ID no.

□ مونثFemale/
Birth date

تاریخ تولد (شمسی)

تاریخ تولد (میالدی)

Birth date

Military service stat.

وضعیت نظام وظیفه

Place of birth

محل تولد

Passport no.

شماره گذرنامه

Address

آدرس پستی
Phone no.

تلفن ثابت

Mobile no.

تلفن همراه

E-mail address:

آدرس پست الکترونیکی (ایمیل)

E-mail password:

رمز عبور پست الکترونیکی (ایمیل)
High school diploma

عنوان مدرک دیپلم متوسطه
علوم تجربی □
ریاضی فیزیک □
هنرستان □
علوم انسانی □

Pre-university course certificate

عنوان مدرک پیش دانشگاهی

تار

تاریخ

High school score

معدل دیپلم متوسطه
Date of graduation

تاریخ اخذ دیپلم متوسطه

High school info.

نام دبیرستان
نام هنرستان
استان و شهر محل دبیرستان /هنرستان
Pre-university course info.

Pre-university course score & date

معدل دوره پیش دانشگاهی

نام مرکز پیش دانشگاهی

تاریخ اخذ مدرک پیش دانشگاهی

استان و شهر محل پیش دانشگاهی
 Dateامضا

Signature

نکات مهم:
* لطفا مشخصات فردی خود را با دقت و مطابق با گذرنامه خود در جدول ( 1اطالعات فردی و تحصیلی) بنویسید.
* لطفا فایل تکمیل شده جدول ( 1اطالعات فردی و تحصیلی) را به آدرس پست الکترونیکی موسسه ارسال (ایمیل) نمایید.
* لطفا اطالعات مربوط به ثبت نام در مراکز آزمون دانشگاهها را در جدول ( 2اطالعات ثبت نام در مراکز آزمون دانشگاهها) بنویسید.
* بسیار مهم  :هر داوطلب بایستی یک حساب الکترونیکی (ایمیل) جدید که صرفا برای ثبت نام آزمونها استفاده می شود ایجاد نموده و آدرس و رمز عبور
پست الکترونیکی جدید را با دقت در جدول فوق قید نماید.
* لطفا جدولهای  1و  2و فرم درخواست را تکمیل نموده و اصل فرم را حداکثر تا  1دی ماه به موسسه تحویل فرمایید.

موسسه بین المللی طبا علم  -آدرس :تبریز ،ولی عصر ،خیابان عارف ،کوچه سیاح ،پالک  - 30کد پستی5157737383 :
تلفن - )041( 33336008 :فاکس - )041( 33336018 :وب سایت - www.tabaelm.com :پست الکترونیکیtabaelm@gmail.com :

فرم درخواست
اینجانب  ............................................................داوطلب ثبت نام در آزمونهای یوس ) (YÖSدانشگاههای زیر را دارم و اعالم می نمایم مسئولیت
هرگونه اشتباه در ارائه آدرس و رمز عبور پست الکترونیکی (ایمیل) یا عدم دسترسی به آن و در نتیجه عدم انجام ثبت نام در آزمون دانشگاهها
بر عهده اینجانب می باشد .همچنین اعالم می نمایم ،موسسه بین المللی طباعلم هیچگونه مسئولیتی در مورد نحوه برگزاری و تغییر در
ظرفیت ،زمان آزمون و هزینه دانشگاهها و شرایط عام و خاص و منابع آزمونهای ثبت نام شده نداشته و کلیه مسئولیتهای مرتبط با آزمونها به
عهده دانشگاهها/نهادهای برگزارکننده و اینجانب می باشد و موسسه بین المللی طباعلم فقط مسئول واریز وجه ثبت نام به آزمون/آزمونهای
انتخاب شده از طرف اینجانب به حساب اعالم شده توسط دانشگاه/نهاد برگزارکننده آزمون می باشد.
امضا:
تاریخ:
نام و نام خانوادگی:
جدول  -2اطالعات ثبت نام در مراکز آزمون دانشگاهها
ردیف

دانشگاه

کشور مرکز آزمون شهر مرکز آزمون هزینه ثبت نام

نام و نام خانوادگی

تاریخ

امضا

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
قابل توجه داوطلبان گرامی
لطفا جهت تسریع در انجام امور ثبت نام آزمونهای یوس موارد ذیل را رعایت نمائید.
 اسکن مدارک خود را حداکثر تا  20بهمن ماه آماده نموده و فایل آن را به موسسه تحویل دهید( .توجه :فرمت تمامی فایلها  JPEGباشد)
مدارک الزم جهت اسکن:
 -1ص فحه اول گذرنامه (افرادی که گذرنامه ندارند ترجمه صفحه اول شناسنامه به زبان ترکی استانبولی)
 -2عکس  34رنگی
 -3ترجمه مدارک تحصیلی (صفحه فارسی و صفحه ترجمه شده) به زبان ترکی استانبولی
مدارک تحصیلی :گواهینامه و ریزنمرات دیپلم ،گواهینامه و ریزنمرات پیش دانشگاهی
 با عنایت به اینکه آخرین مهلت ثبت نام از طریق موسسه ،قبل از اتمام موعد اعالمی از سوی دانشگاهها می باشد ،لذا با توجه به کثرت ثبت نام های
داوطلبان گرامی ،پیشنهاد می شود حتما به آخرین مهلت ثبت نام از طریق موسسه دقت نمایید.

 لطفا توجه داشته باشید پس از پایان مهلت ثبت نام از طریق موسسه ،به هیچ عنوان ثبت نام در دانشگاهها از طریق موسسه انجام نخواهد شد .همچنین
دقت فرمایید انجام امور ثبت نام در موسسه از ساعت  9الی  14می باشد.
 تکمیل جدول  1بصورت دستی بر روی فرم اصلی و ارائه اصل آن به موسسه
 دریافت فایل جدول  1از وب سایت موسسه
 ارسال فایل تکمیل شده جدول  1به آدرس پست الکترونیکی موسسه

 تکمیل جدول  2بصورت دستی بر روی فرم اصلی در زمان درخواست برای ثبت نام در آزمون دانشگاهها

