تصویر
مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان دانشگاه شهید بهشتی

Personal pic

Persian language teaching center
مشخصات داوطلب
Application particular

Personal status
نام

Name
(this should be your name as on your passport)
Last name
Date of birth

/

Place of birth

/

نام خانوادگی

Date of Issue

تاریخ تولد

Place of Issue

محل تولد

Nationality

ملیت

Citizenship

تابعیت

/

/

تاریخ صدور
محل صدور

Validity of Passport

/

/

اعتبار پاسپورت

passport information

جنسیت

Sex

شماره پاسپورت

Passport number

آخرین مدرک

Last Academic Degree

رشته تحصیلی

Field of Study

دین

Religion

معدل

G.P.A
Denomination

مذهب

Material status

وضعیت تأهل

Number of children

تعداد فرزندان

محل تحصیل

Country of study

نام دانشگاه

Name of University

Educational Attainment

عالی
Excellent

Which language do you know? به چه زبانهایی آشنایی دارید
خوب
متوسط
Good
Fair

ضعیف
poor

نام و نام خانوداگی
Full Name

اطالعات اعضای خانواده
Family Members Information
شغل
ملیت
Occupation
Nationality

نسبت
Relationship

Have you traveled to Iran before? If yes, how many times
What was the reason?

آیا شما قبال ً به ایران سفر کرده اید؟ چند بار و به چه
منظور؟

What cities of Iran have you travelled to so far?

تا کنون به کدام یک از شهرهای ایران مسافرت کرده
اید؟

How long have you been staying in Iran?
Who recommended I.C.P.S. to you?

چه کسی این مرکز را به شما معرفی کرده است؟

Why do you want to learn Persian?

چرا می خواهید فارسی یاد بگیرید؟

What other researches do you do other than learning Farsi?
Name your previous occupation?

Name 2 of your Iranian or non-Iranian friends/ relatives
(preferably Iranian) who are living in Iran.

امضاء داوطلب
Applicant’s Signature

عالوه بر یادگیری زبان فارسی به چه فعالیتهای
پژوهشی دیگری مشغولید؟
مشاغل قبلی خود را نام ببرید؟

Will learning Persian affect your future job? How?

نام و نام خانوادگی
Name & Surname

چند وقت است در ایران اقامت دارید؟

شغل
Occupation

آیا آموزش زبان فارسی در شغل آیندۀ شما تاثیری
.خواهد داشت؟ توضیح دهید

دو نفر از دوستان و یا آشنایان ایرانی یا غیرایرانی
.ساکن ایران خود را نام ببرید

نشانی
Address & Telephone Number

