7
FORM

CONFIDENTIAL

Application for the Issue of Additional TRFs
1

Family Name:

2

Dr

3

Other name/s:

Mr

Mrs

Miss

Ms

(circle as appropriate)

(These names must be the same as the names on your national identity document / passport.)

4

Address for correspondence:

5

Tel. No:

6

email:

7

Mobile No:

Date of Birth:

8

/

/

(day / month / year)

Sex:

F / M (circle as appropriate)

ID Type: Passport / National ID Card (circle as appropriate)
ID Document Number:

9

(This document must be shown before a TRF can be issued.)

Most recent test details:
Centre Number:
Date:

/

Candidate Number:
/

(day / month / year)

Centre Name:

10

Please give details below of where you would like your results sent to:
a

Name of Person / Department:
Name of College / University / Organisation:
Address:

b

Name of Person / Department:
Name of College / University / Institution:
Address:

I certify that the information on this form is complete and accurate to the best of my knowledge and authorise the IELTS Test
Partners to forward a copy of my TRF to the department/s or institution/s listed above.
Signature:

May 2014

Date:

/

/

(day / month / year)

قابل توجه داوطلبان متقاضی ارسال کارنامه اضافه به دانشگاه ها و مراکز مجاز

صدور کارنامه برای دانشگاه ها و مراکز مجاز
چنانچه یک ماه از تاریخ صدور کارنامه اصلی داوطلبان گذشته باشد ،مبلغ  40000تومان به شماره حساب 0005655595000
بانک ملی به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسالمی واریز و اصل فیش واریزی را به دفتر مرکزی تحویل دهند یا به آدرس ایمیل
 Moazeni@english.iau.ac.irارسال نمایند.

ارسال کارنامه با پست TPG
تمام نقاط دنیا بجز سوریه ،سودان و کره شمالی  00666تومان
تهران  10666تومان
شهرستانها  19666تومان
خواهشمند است مبالغ فوق را به شماره حساب  5000950609906بانک کارآفرین بنام آقای پورنگ دانش و مریم بشارتی یا شماره
کارت  9084550566500056واریز بفرمایند و اصل فیش واریزی را به دفتر مرکزی تحویل دهند یا به آدرس ایمیل
 Moazeni@english.iau.ac.irارسال نمایند.

توجه :به یاد داشته باشید در صورت ارسال بیش از یک کارنامه ،فیشهای مجزا تهیه نمایید.

ارسال کارنامه الکترونیکی
ارسال الکترونیکی  5کارنامه به دانشگاه ها و مراکز مجاز به صورت رایگان انجام می گیرد .لذا خواهشمند است نام و
نشانی کامل دانشگاه ،تاریخ آزمون و نام و نام خانودگی خود را به ایمیل  Etefaghfar@english.iau.ac.irارسال نمایند.

