
Ազգանուն

Ծննդյան ամսաթիվԾննդավայր

Գրանցման հասցե

Բնակության հասցե Քաղաքային հեռախոս Բջջային հեռախոս

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 
(նշեք բոլոր ուսումնական հաստատությունները, որտեղ Դուք սովորել եք` դպրոց, ԲՈՒՀ և այլն` սկսած վերջին ուսումնական հաստատությունից)

Հաստատության անվանումը, ֆակուլտետը 
(բաժինը)

Ուսման տարեթվերը Մասնագիտությունը

Քաղաքացիություն
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Սեղմեք նկարը 
կցելու համար

Վկայականի տեսակ

Ընտանեկան կարգավիճակ
ամուրի ամուսնացած ամուսնալուծված այրի

Անուն Հայրանուն

ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Էլեկտրոնային փոստ

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ 
(լրացնել` սկսած վերջին աշխատատեղից, այդ թվում` պարապուրդի ժամանակահատվածում զբաղմունքը)

Կազմակերպության (հաստատության) անվանումը Զբաղեցրած պաշտոնը
Սկիզբ, ավարտ 
 (ամիս, տարի)

-

-

-

-



FO 62-01-01-02

Խմբագրություն` 01

Էջ 2 / 2

Ումի՞ց կամ որտեղի՞ց եք իմացել նախաորակավորման ծրագրի մասին

Լրացուցիչ այլ տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել

Ավարտական վկայականի (դիպլոմի)  
համաձայն գնահատման բալային համակարգի առավելագույն գնահատականը`

Ավարտական վկայականի (դիպլոմի) համաձայն բալային միջին գնահատականը`

Հայտին կից ներկայացվում են ավարտական վկայականի (դիպլոմի) և դրան կից գնահատման թերթիկի պատճենները: 

Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական:    

Գիտակցում եմ, որ որևէ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը կարող է հանգեցնել հայտի մերժմանը: 

Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որ Արդշինբանկը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է ստուգել  սույն 
հայտում իմ կողմից լրացված տեղեկատվության իսկությունը:

Ամսաթիվ

Դիմող
ստորագրություն Անուն Ազգանուն

Նախաորակավորման ծրագրի մասնակցության հայտի ձև


Ազգանուն
Ծննդյան ամսաթիվ
Ծննդավայր
Գրանցման հասցե
Բնակության հասցե
Քաղաքային հեռախոս
Բջջային հեռախոս
ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ
(նշեք բոլոր ուսումնական հաստատությունները, որտեղ Դուք սովորել եք` դպրոց, ԲՈՒՀ և այլն` սկսած վերջին ուսումնական հաստատությունից)
Հաստատության անվանումը, ֆակուլտետը
(բաժինը)
Ուսման տարեթվերը
Մասնագիտությունը
Քաղաքացիություն
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Նախաորակավորման ծրագրի մասնակցության հայտի ձև
Էջ  / 
Սեղմեք նկարը կցելու համար
Վկայականի տեսակ
Ընտանեկան կարգավիճակ
Անուն
Հայրանուն
ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
Էլեկտրոնային փոստ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐ
(լրացնել` սկսած վերջին աշխատատեղից, այդ թվում` պարապուրդի ժամանակահատվածում զբաղմունքը)
Կազմակերպության (հաստատության) անվանումը
Զբաղեցրած պաշտոնը
Սկիզբ, ավարտ
 (ամիս, տարի)
-
-
-
-
FO 62-01-01-02
Խմբագրություն` 01
Էջ  / 
Ումի՞ց կամ որտեղի՞ց եք իմացել նախաորակավորման ծրագրի մասին
Լրացուցիչ այլ տեղեկություններ, որոնք կցանկանայիք նշել
Ավարտական վկայականի (դիպլոմի) 
համաձայն գնահատման բալային համակարգի առավելագույն գնահատականը`
Ավարտական վկայականի (դիպլոմի) համաձայն բալային միջին գնահատականը`
Հայտին կից ներկայացվում են ավարտական վկայականի (դիպլոմի) և դրան կից գնահատման թերթիկի պատճենները:
Հավաստիացնում եմ, որ սույն փաստաթղթում պարունակվող տեղեկատվությունը արժանահավատ է և ամբողջական:   
Գիտակցում եմ, որ որևէ տեղեկատվության կեղծ ներկայացումը կարող է հանգեցնել հայտի մերժմանը:
Սույնով տալիս եմ իմ համաձայնությունը, որ Արդշինբանկը, անհրաժեշտության դեպքում, կարող է ստուգել  սույն հայտում իմ կողմից լրացված տեղեկատվության իսկությունը:
Դիմող
ստորագրություն
Անուն
Ազգանուն
Նախաորակավորման ծրագրի մասնակցության հայտի ձև
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