
 
 

 

 

 

IslamicRepublicOf Af                    ghanistan 

                        Ministry Of ReligiousAffairs And Hajj   

                   تعلیمات دینی وتدریب ائمه ریاسـت                 

 ۳×   ۴عکس                         ءو خطبا تدریب ائمهعالی انستیتوت آمریت                                   
                                                                                           گروند سفید که یب                                      طرح برنامه ها  مدیریت                                             

 جدیداً اخذ شده باشد.                                                                                                                                 
 :  نمبر مسلسل فورم

                  ( )                          سال /    /     عمومیامتحان کانکور داوطلب فورم ثبت نام        
 

 

 

 

.درخانه های خالی زیربنویسیدجدا گانه به گونه  نوت : حروف هرنام را                                      :                مشخصات داوطلب   

 نام               

 تخلص               

 نام پدر               

 نام پدر کالن               

 سال تولد   

}       {       اناث }       {  رذکو حالت مدنی مجرد  }         {   متأهل  }          {                                 جنس 

امتحاننوع       {          عمومی }    

 سکونت اصلی داوطلب

ولسوالی -شهر  والیت شماره تماس قریه -ناحیه   خانه آدرس   

     

 سکونت فعلی داوطلب

ولسوالی -شهر  قریه -ناحیه    آدرس خانه والیت 

    

 اقارب داوطلب:

 نام نوع قرابت وظیفه محل وظیفه شماره تماس

    ۱. 

    2. 

: دارالعلوم / الحفاظ  /معلومات   معلومات تذکره: 

دارالحفاظ ،مدرسه دارالعلوم ،    جلد  

 صفحه  سال فراغت 

 شماره ثبت  والیت / حوزه امتحان 

(صکوک )نمبر عمومی   رشته تحصیلی / محل فراغت   

تصدیق می نمایم که معلومات مندرج این فورم صحیح ، مکمل ودقیق بوده ، به قلم خودم بدون کدام اشتباه ، قلم خورده گی ، جعل  تعهد داوطلب:

 ..       امضای داوطلبباشد وتزویر درج گردیده است . درصورت عدم صحت معلومات ، مسئولیت به دوش خودم می

  .                                             )                                     (میست توجه: خانه پری تمام بخش های این فورم الزا

                  

 

 



 

 .تدریب ائمه عالی انستیتوت معلومات ضروری وطرزخانه پری فورم ثبت نام داوطلب امتحان کانکور

 را جداً درنظر داشته باشد: داوطلب امتحان کانکور هنگام خانه پری این فورم ، موارد ذیل

 ، جعل پنداشته می شود وسبب محرومیت داوطلب از امتحان می گردد. هکاپی این فورم مدار اعتبار نبود .1

 .تکمیل دقیق وصحیح تمام معلومات مندرج این فورم الزمی بوده ودر صورت عدم تکمیل آن مسترد می گردد .2

ل مببی باشببد ، خانببه پببری بببیش ازیببا فببورم ، سبببب داوطلببب مکلبب  بببه خانببه پببری یببا فببورم ثبببت نببام درسببا .3

 محرومیت شخص از امتحان می گردد.

  .میباشدسال یا بار کانکور شمولیت داوطلبان  امتحان .4

را، درخانه های مقاببل آنابا نیبز  ن ، حرو  هرناموشتن نام ، نام پدر و پدرکالبرن داوطلب مکل  است افزون .5

 وانشائی جلوگیری گردد. یبنویسد تا از اغالط احتمالی امالی

وبخبش هبای ذیبربط مدرسبه وسال فراغت داوطلب باید رسبماً ازطبر   ویادارالحفاظ  درسهمعلومات در باره م .6

 گیرد.تأیید وتصدیق قرار مورد (معینیت تعلیمات اسالمی )معار  محترم وزارت 

اقبارب  ازاعضبای فامیبل ویباداوطلب مکل  است تا برعالوه نمبر تیلفبون خبود، شبارت وشبماره تیلفبون دوتبن  .7

 نیز به صورت دقیق درج فورم نماید. خود را

نموده بامشخصبات ذیبل اخبذ(این فورم تدریافبعداز)رادرفورم استفاده نمایدکه جدیداً  یعکسداوطلب مکل  است، .8

 باشد:            

 باشد.  ۳×۴اندازه عکس باید  -

 گروند سفید باشد.  یرنگه وب  -

 عکس از استقامت روبرو گرفته شده باشد.   -

 حین گرفتن عکس ، از پوشیدن عینا جداً خود داری نماید. -

 کمیتبه امتحانبات یبرادرخانه پری این فورم دقت کامل صورت گیبرد تبا اغبالط امالیبی وانشبائی نداشبته باشبد، ز. 9

تغییردرشببارت داوطلببب رابببه قبببل از هببیگ گونببه بعدازمواصببلت ایببن فببورم ،تببدریب ائمببه عببالی آمریببت انسببتیتوت 

 امتحان وبه بعد از امتحان نمی پذیرد.

 .سال البته ائمه وخطبای بالفعل ازاین امر مستثنی میباشند ۴0الی  20تکمیل سن حداقل  -10

دوازدهبم  یکببی از دارالعلومابای رسبمی کشببورویامعادل آن ارزیبابی شبده معینیببت صبن  فراغببت  داشبتن سبند -11

 .معار  باشد  تعلیمات اسالمیمحترم 

 .وکاپی اسنادکاپی آن تذکره ، موجودیت اصل  -12

 تحصیالت وماارت های دیگر. -1۳

، باعببم محرومیببت ازامتحببان  ویببا اسببنادفراغت فببورم ثبببت نببام کببانکور در (جعببل وتزویببر)توجببه : هرنببوط تخطببی 

 به نااد های عدلی وقضائی می گردد. (داوطلب  )ومعرفی شخص 

  ائمهی آمریت انستیتوت تدریب تأیید                                                             :کارمند ثبت اسم وامضای 

 مالحظه شد مقام ریاست

 



 

 


