
  

  خدابه نام 

  آكادمي زبان دانشگاه محقق اردبيلي

  زبانآموزش هاي فرم ثبت نام در دوره

  

  

  عزيز متقاضيان

نامة بر اساس صدور گواهيتكميل فرآيند ثبت نام و اين كه با توجه به خواهشمند است  ،براي شماروزافزون خيرمقدم و آرزوي موفقيت عرض ضمن 

  .تكميل نمائيدمطالعه و را با دقت آن شود ميانجام اطالعات اين فرم 
  

   :اطالعات متقاضي

 :Name:                                Surname  :                                 نام خانوادگي:                        نام

  :                        رشتة تحصيلي               :     تاريخ تولد:                              كد ملي                        :  شمارة شناسنامه      :            نام پدر

  :تلفن ثابت             :          تلفن همراه:                                آدرس پست الكترونيكي          :              دانشگاه محل تحصيل

  :كونتآدرس محل س

  

   :نامية ثبتدور

  .شودمشخص مي بنديبعد از آزمون سطح هاي سطح قبليو قبولي سطح نهايي بجز براي متقاضيان اولين سطح.  ود را انتخاب نماييداي كه مايل به ثبت نام در آن هستيد و سطح مورد نظر خلطفاً دوره
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    ⃝: مكالمة ترميك. 1
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   هايآزمون. 2

  استاندارد
⃝  

 هاي دوره. 3

  ويژه     
⃝  

  ⃝  خير  ⃝  بلي      :هستمقبولي ترم قبل 
  

 

 هاي ويژةدوره. 3

Essay 
Writing 

Editing Translation 
Free 

Discussion 

Level 1 Level 1 Level 1 Level 1 
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 هاي استانداردآمادگي آزمون. 2

UMA-LPT and other  

Proficiency Tests 

TOEFLpbt, TOLIMO, 
MSRT, MCHE, MHLE, … 

TOEFL
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 IELTS 

Level 1 Level 1 Level 1 Level 1 
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 :شهريهمبلغ  :)از طريق درگاه پرداخت الكترونيكي دانشگاه(كد پيگيري  :تاريخ پرداخت

  

  متقاضينام و نام خانوادگي و امضاي   ثبت نام سئولم نام و نام خانوادگي و امضاء

  

  

  :نكات قابل توجه

  .رعايت نمايند كالس در محيطرا اخالقي موازين پوشش اسالمي و  .1

  .آموزشي حضور داشته باشندموقع در كالس ب .2

  .از آوردن همراه به صورت مستمع آزاد اجتناب نمايند .3

  .باشدمياسترداد نقابل ) بجز در موارد عدم تشكيل كالس درخواستي(پرداخت شده  ةشهري، مقرراتبرابر  .4

  :مدارك مورد نياز براي ثبت نام  

 تكميل شدهنام  ثبتفرم  .1

  كارت ملي تصوير .2

پرداخت  درگاهاز طريق  شهريهپرداخت  رسيد .3

  محقق اردبيلي الكترونيك دانشگاه

 


