
Photo d'identité

Institut français 
De recherche en Iran

Bibliothèque Henry Corbin

Fiche d’inscription

Numéro 
d'abonnement:     Date d'abonnement initial

Code-barre Date du dernier renouvellement

Identité

1 Civilité آقا / خانوم

2 Nationalité ملیت

3 Nom de famille نام خانوادگی

4 Prénom نام کوچک

5 Date de naissance تاریخ تولد

6 Autre nom نام دوم

7 Numéro de la carte d'identité شماره کارت ملی

8 Numéro du passeport شماره پاسپورت

Adresse principale

3 Adresse آدرس محل سکونت

4 Ville شھر

5 Arrondissement محلھ

6 Code postal کد پستی

7 Pays نام کشور محل سکونت

Contact

1 Téléphone principal شماره تلفن ثابت

2 Numéro de portable شماره تلفن ھمراه

3 Courriel principal آدرس پست الکترونیک

Autre adresse

1 Adresse آدرس محل سکونت دوم

2 Ville نام شھر محل سکونت دوم

3 Arrondissement نام منطقھ سکونت دوم

4 Code postal کد پستی

5 Pays  نام کشور محل اقامت دوم

6 Téléphone شماره تلفن ثابت محل اقامت دوم



7 Email آدرس پست الکترونیک دوم

Profession et Formations

1 Profession شغل

2 Université ou Institut de rattachement دانشگاه محل تحصیل یا مرکز تحقیقاتی وابستھ

4 Discipline universitaire رشتھ دانشگاھی

5 Dernier diplôme universitaire آخرین مدرک تحصیلی

8 Diplôme universitaire en cours مقطع تحصیلی فعلی

6 Si master : Sujet de mémoire et nom du 
directeur

عنوان پایان نامھ و نام استاد (ویژه دانشجویان و 
فارغ التحصیالن مقطع کارشناسی ارشد)

7 Si doctorat : Sujet de thèse et nom du 
directeur

عنوان رسالھ و نام استاد راھنما (ویژه 
دانشجویان و فارغ التحصیالن مقطع دکترا)

9 Sujet et domaine de recherche (explications 
détaillées) موضوع و زمینھ تحقیق (با ذکر توضیحات)

3 langues parlées زبان ھای مختلفی کھ بھ آن تکلم می کنید

Signatures

1 Comment nous connaissez-vous ? چگونھ با مرکز ایرانشناسی آشنا شده اید؟

2 Je certifie sur l'honneur l'authenticité de ces 
informations صحت موارد فوق را تایید می نمایم.

3 Avis de la direction de bibliothèque موافقت مدیریت کتابخانھ

4 Avis de la direction de l'IFRI موافقت ریاست انجمن


