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Antrag auf Teilnahme an der Aufnahmeprüfung (Vornanmeldungsformular) 

Pre-registration Form for the entrance exam of the Freshman Program 

دوره فرشمنفرم پیش ثبت نام جهت شرکت در آزمون تعیین سطح   

 

Name, Vorname: 
Family Name, First Name: 

نام خانوادگیو  نام : 
 الهام رضایی 

Geburstdatum: 
Birthday: 

 :تاریخ تولد
1377.01.01 

Schulischer Schwerpunkt und letzte 
Gesamtnote: 
High school Year, Direction of Studies 
and Last High School Grade: 

و معدل پایانی سال فعلی  سال تحصیلی  :رشته،
)در صورت موجود  در دوره متوسطهگذشته 

 بودن، معدل دیپلم(

  تجربی       رشته: 
 

سوم دبیرستان  سال تحصیلی:   
 

     :سال گذشته یا معدل دیپلم معدل پایانی

)دوم دبیرستان( 18.5  
 

Handynummer des Bewerbers: 
Applicant’s Mobile Phone Number 

 : شماره موبایل متقاضی 

09121234567  

Email-Addresse des Bewerbers: 
Email Address of Applicant: 

 :آدرس ایمیل متقاضی
                        applicant@example.com 
 

Email-Addresse der Eltern: 
Parents Email Address: 

 :آدرس ایمیل والدین
parents@example.com 

Handynummer der Eltern: 
Father/Mother’s Mobile Phone Number: 

 :شماره موبایل پدر/مادر

)پدر(  09127654321 

mailto:applicant@example.com
mailto:applicantsparents@example.com
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Festnetznummer: 
Fixed-line number: 

منزل:شماره تلفن   

  02112345678 

Adresse: 
Address: 

 :آدرس منزل

 تهران، پاسداران، خیابان ...، کوچه....، پالک ...

Berufsbezeichnung und Adresse der 
Eltern: 
Job Title and Address of Parents: 

 :شغل و آدرس محل کار پدر/مادر

(...،آزاد،...کارمند) پدر:شغل   
...تهران، پاسداران، خیابان ...، کوچه....، پالک   

Sprachniveau: 
Languages and levels: 

ن )انگلیسی/آلمانی(زبا و سطح وضعیت:  
)موسسه ...(  Elementary   :انگلیسی 

-آلمانی:   
Bitte wählen: 
Please Select: 

کنید برشته های مورد نظر خود را انتخا لطفا گروه:  

 رشته های گروه اول                                                                 
   (بدون نیاز به آشنایی قبلی با زبان آلمانی و دارای تضمین تحصیل در دانشگاه)

رشته های گروه دوم           
 )نیازمند کسب آشنایی با زبان آلمانی قبل از شروع کالج و وابسته به معدل(_

Gewünschte Studienschwerpunkt: 
Desired Field of Study: 

مورد نظر های و دانشگاه ها رشته:الویت   
)در صورتی که از رشته های گروه دوم انتخاب میکنید، فقط نام 
 رشته ها نوشته شود(

مهندسی پزشکی اف ها آخن (1  
مهندسی کامپیوتر )نرم افزار( دویسبورگ اسن( 2  
مهندسی برق اف ها آخن( 3  

Wie haben Sie von uns erfahren? 
How did you know about our Program?  

 :طریقه آشنایی شما با پروژه فرشمن

از طریق کانال تلگرام     
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 قابل توجه دانش آموزانی که قصد شرکت در آزمون تعیین سطح در ایران را دارند:

  - رشته ها در هر فرم میبایست فقط از یک گروه انتخاب شوند. اگر قصد انتخاب رشته از هر  
صفحه رشته ها در  گروه ها و دو گروه را دارید، میبایست دو فرم ارسال کنید. )توضیح

(www.IranFreshman.com انتخاب رشته تحصیلی در سایت 

تکمیل فرم  فقط به یک زبان باشد. -  

 - به همراه این فرم، میبایست اسکن با کیفیت خوب از موارد زیر ارسال شود:

 * پاسپورت

کارت ملی و*  شناسنامه   

 * کارنامه سال تحصیلی گذشته )در صورت اینکه دوره متوسطه را به پایان رسانیده اید، مدرک دیپلم(

 * آخرین مدرک زبان در صورت موجود بودن

شته گرفته شده باشدپرسنلی که در سه ماه گذ * یک قطعه عکس  

ارسال شوند.  registration@iranfreshman.com -  مدارک میبایست "فقط" به آدرس ایمیل  

این فرم توسط گروه ایران همراه با  یبررسی این فرم و مدارک ارسالثبت نام قطعی فقط پس از  -
 فرشمن و انجام مراحل ثبت نام قطعی که متعاقبا اعالم میگردد میسر خواهد بود.

 

Ich versichere, dass ich alle die Informationen über das Freshman Program bekommen habe 

und Ich versichere, dass meine Angaben vollständig und wahrheitsgemäß sind. 

I hereby confirm that I have received all the information about the Freshman Program and I 

certify that the information provided on this form/attached to this form is totally accurate and 

true. 

اعالم مینمایم که مشاوره های الزم را با گروه ایران فرشمن انجام داده و تمامی بدین وسیله  اینجانب
 اطالعات را دریافت کرده و صحت و سالمت  اطالعات این فرم و  مدارک پیوست شده را تایید مینمایم.

 

Datum und Unterschrift 

Date and Signature          
 تاریخ و امضاء

X


