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تاريخ :

نام

 نام پدر  

فرم درخواست شركت در آزمونهاي دریانوردي

SURNAME

تاريخ تولد

 شماره ملی

FATHER'S 
 NAME

ماه

//
سال روز

کد شعبهشماره فيش

NAME

اينجانب با علم به كليه مقررات آزمونهاي دريانوردي و مصوبه شماره 116676/45059 ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز صحت مطالبی  كه در اين فرم نوشته ام را تاييد
نموده و درخواست ثبت نام براي شركت در آزمونهاي دريانوردي را دارم و تعهد مي دهم كليه ضوابط و مقررات مربوط را رعايت نموده و در صورت عدم رعايت مقررات

مذكور حسب ضوابط اداره امتحانات و اسناد دريانوردان اقدام گردد. 
                                                                                                                                         امضاء متقاضي/ تاريخ  ..............................................................................................

                                                                                                                                                     

نام و نام خانوادگي قبلي 

محل تولدمليت

تلفن همراهتلفن ثابتوضعيت تاهل

مبلغ //: فيش بانكي تاريخ (لایر)

عنوان آزمون درخواستي  (كتبي/ شفاهي) رديف

۳

۲

۱

۶

۵

۴

رديف

اين قسمت توسط مركز آزمون تكميل مي گردد
شماره پرونده .....................................         

تاييد پذيرش :   مدارك مورد نياز كامل       ناقص        است.    (توضيح :  ................................................................................................)  تاريخ و امضاء ............. 

نام خانوادگي

شهر اخذرشتهمقطع:مدرك تحصيلي

مشخصات فردي (بر اساس مشخصات درج شده در گذرنامه)

 آزمونهاي مورد درخواست

: :دوره آزموندرجه درخواستي

مركز آموزش:عنوان گواهي طي دوره آموزشي

عنوان آزمون درخواستي (كتبي/ شفاهي)

شرايط و مدارك مورد نياز

:مدت خدمت دريايي متناسب با درجه درخواستي (مطابق دستورالعمل بعد از آخرين گواهينامه شايستگي/ مهارت و بعد يا حين دوره آموزشي)

 روز ماه روز ماه روز ماهشناورهاي خدماتيسفرهاي نزديك به ساحلسفرهاي نامحدود

//

استان كد پستيشهر:محل سكونت نشاني

مشخصات تحصيلي و آموزشي

شماره گواهي طي دوره

تاييد كارشناس ارزيابي :   مدارك مطابق دستورالعمل مورد تاييد        عدم تاييد        است.    (توضيح :  ....................................................)  تاريخ و امضاء ............. 

تاييد رئيس اداره / كارشناس مسئول آزمون :   براي شركت در آزمون مجاز       غيرمجاز       است.                                                تاريخ و امضاء ............. 

تاييد ثبت نام كننده :   در سيستم ثبت شد                                                                                                                           تاريخ و امضاء .............

فرم درخواست شركت/تجديدنظر در آزمونهاي دریانوردي

شماره شناسنامه

محل صدور

جنسيت

:مركز آزمون

درخواست تجديدنظردرخواست آزمون مجدددرخواست آزمون اوليه:نوع درخواست

سالماهروز

سال ماهروز

تارخ اخذدانشگاه/مركزآموزش
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