جاي عكس

باسمه تعالي
حراست
پرسشنامه ثبت نام دانشجويان كارداني ،كارشناسي ،كارشناسي ناپيوسته ،كارشناسي ارشد و
دكرتا
ًام داًطىذُ :

سضتِ تحػيلي:

همغغ تحػيل :

دانشجوي گرامي

تا سالم ٍ احتشام
داًطگاُ تِ هٌظَس اسصياتي داًطجَياى اص ًظش ًياص تِ حوايت ٍ تذاسوات هشتَط دس ايي چاسچَب هطخػات ٍ ٍيژگيْاي ضوا سا الصم داسد؛ پاسخ سٍضي ٍ
گَيا ،ها سا دس ايي صهيٌِ ياسي هيذّذ.
مشخصات:

ًام:

ًام خاًَادگي:

ديي:

هزّة:

ضْشستاى:

ش ش:

ًام پذس:
تَهي:

تخص:

غيش تَهي:

ت ت:

ضواسُ هلي:
جٌسيت :هشد:

سٍستا:

هحل غذٍس:
هحل تَلذ :استاى:

صى:

وضعيت تأهل:

هتأّل:

هجشد:

تؼذاد فشصًذاى:

تاسيخ اصدٍاج/ / :

وضعيت نظام وظيفه:

دفتشچِ داسم:

تاسيخ اػضام تشاساس دفتشچِ/ / :

دس حال خذهت:

واست پاياى خذهت:

هؼاف تحػيلي:

هؼاف وفالت:

هؼاف پضضىي:

خشيذ خذهت:

سايش هَاسد:

وضعيت تحصيل:

ضْش:

هحل ٍ سال اخز ديپلن :استاى:
سضتِ تحػيلي:

هٌغمِ:

هحل اخز ديپلن :دتيشستاى:

گشٍُ آصهايطي وِ ضشوت ًوَدّايذ:

ديپلن ًظام لذين:
ٌّشستاى:

دٍلتي:

ستثِ لثَلي:

ديپلن ًظام جذيذ:

غيش اًتفاػي:

پيص داًطگاّي:

استؼذاد ّاي دسخطاى:

سال اخز هذسن:

هؼذل ول آخشيي هذسن:

نحوه ورود به دانشگاه:

لثَل ضذى دس آصهَى سشاسشي:
ٍسٍدي :هْشهاُ :

سضتِ لثَلي دس داًطگاُ :

تْوي هاُ:

مقطع تحصيلي :واسداًي:

گشايص:

سال ٍسٍد:

واسضٌاسي:

هْواى:

واسضٌاسي ًاپيَستِ:

دٍسُ :سٍصاًِ:
جاياتي:

جاتجايي:

واسضٌاسي اسضذ:

سضتِ لثَلي اًتخاب چٌذم ضواست؟
گشٍّْاي آصهَى ّستيذ اػالم ًواييذ :تلي:

خيش:

سهميه قبولي در دانشگاه :آصاد:
سصهٌذگاى:

ضاّذ:

هٌاعك:

هذت حضَس داٍعلثاًِ دس جثِْ:

جاًثاصاى:

فشصًذ ٍ ّوسش جاًثاص:

اص داًطگاُ:

دوتشا:

چٌذ تاس دس آصهَى سشاسشي ضشوت ًوَدّايذ؟
خاًَادُ ضْذا:

اًتمالي:

ضثاًِ:

چٌاًچِ جضء ًفشات اٍل تا سَم ّش يه اص

دسغذ جاًثاصي:
ًْاد دٍلتي:

آصادُ:

هذت اساست:

ًام ًْاد:

چٌاًچِ لثالً ًيض دس داًطگاُ تِ تحػيل اضتغال داضتْايذ ٍ يا تِ ّش ػلت تشن تحػيل ًوَدّايذ:
همغغ تحػيلي:

ًام داًطگاُ :

تؼذاد ٍاحذ گزساًذُ:

سضتِ:

ػلت اًػشاف يا تشن تحػيل:

ًَع هذسن اخز ضذُ تحػيلي:


تحصيالت تكميلي دانشجويان قبولي دوره هاي كارشناسي ارشذ و دكترا:

همغغ تحػيلي لثلي:

سضتِ تحػيلي:

وضعيت ايثارگري :ضاّذ:

خاًَادُ ضْيذ:
(سُ)

تحت پوشش :وويتِ اهذاد اهام :
هؼلَليت جسوي:

آصادُ:

ساصهاى تْضيستي وطَس:

وضعيت جسمي :تيواسي خاغي ًذاسم:
ًا تيٌا:

سصهٌذُ:

ًام داًطگاُ هحل اخز هذسن:

ًا ضٌَا:

هثتال تِ تيواسي:
هؼلَليت ٍ ...

جاًثاص:
تٌياد ضْيذ:

فشصًذ ٍ ّوسش جاًثاص:
سايش ًام تثشيذ:
ًام پضضه:

ًمع ػضَ:

خذمات درماني :تحت پَضص تيوِ تأهيي اجتواػي:
وضعيت شغلي :ضاغل:

غيش ضاغل:

تيوِ خذهات دسهاًي:

ًَع ضغل:

خَيص فشها:

تيوِ تىويلي:

هذت اضتغال:

تيوِ حَادث:

ّيچىذام:

دسآهذ هاّياًِ:

آدسس ٍ تلفي هحل واس:
جهت شركت در كالس :هشخػي هيگيشم:

هأهَس تِ تحػيل:

دس حال حاضش تَسسيِ ساصهاى يا هَسسِ ّستن :تلي:

خيش:

آيا تِ آهَصش ٍ پشٍسش تؼْذ دتيشي سپشدّايذ؟ تلي:

خيش:

ضغلن سا سّا هيىٌن:
ًام ساصهاى:
خيش:

آيا تِ غَست حك التذسيسي دس آهَصش ٍ پشٍسش اًجام ٍظيفِ هيىٌيذ؟ تلي:
آيا ضوا دسآهذ ديگشي تِ جض دسآهذ خاًَادُ ٍ ضغل اغلي خَد داسيذ؟
خيش:

ػاللوٌذ تِ ضشوت دس فؼاليتْاي فَق تشًاهِ :تلي:

ًَع واس ٍ هيضاى آى سا روش ًواييذ:

ًَع فؼاليت :فشٌّگي ٍ ٌّشي:

ٍسصضي:

سياسي:

سايش:

چٌاًچِ دس صهيٌِ اهَس فشٌّگي ٍ ٌّشي هْاست داسيذ سضتِ تخػػي ،هيضاى هْاست فٌي ،اجتواػي ٍ سَاتك واسي خَد سا روش ًواييذ:
وضعيت سكونت:

ًضد فاهيل:

سىًَت ضوا دس ضْش هحل تحػيلً :ضد پذس ٍ هادس:
ًطاًي دليك هحل سىًَت :استاى :
پالن:

هتماضي خَاتگاُ:

ضْشستاى:

هيضاى اجاسُ:

استيجاسي:

خياتاى:

ضواسُ تلفي ثاتت:

وَچِ:

ضواسُ تلفي ّوشاُ:

وضعيت محل سكونت خانواده:

هلىي:

استيجاسي:

ساصهاًي:

ًَع ديگش ضشح دّيذ:

سّي:

ًطاًي دائن هحل سىًَت خاًَادُ:
وذ ضْشستاى:

وذ پستي:

ضواسُ تلفي ثاتت :

ضواسُ تلفي ّوشاُ پذس:
فاغلِ هحل سىًَت تا داًطگاُ هحل تحػيل:
ٍضؼيت سشپشست خاًَادُ:

پذس:

ويلَهتش.
لين:

هادس:

دس غَست سّي يا استيجاسي تَدى هيضاى سّي ٍ اجاسُ هاّاًِ تِ سيال:
هادس هتَفي:

پذس اص واس افتادُ:

پذس هتَفي:

هثلغ دسآهذ هاّاًِ خاًَادُ هٌاتغ ديگش دسآهذ خاًَادُ:
مشخصات خانواده( :شامل :پذر ،مادر ،خواهران ،برادران ،همسر و فرزنذان)
رديف

نام و نام خانوادگي

نسبت

نام پدر

ميزان تحصيالت

سن

شغل

نشاني محل كار و سكونت

تلفن

تزوش :دس غَستي وِ سشپشست خاًَادُ فشد ديگشي تِ غيش اص پذس هيثاضذ هطخػات ٍي دس جذٍل فَق روش گشدد.
ًطاًي ٍ تلفي جْت هَاسدي وِ ًياص تِ تواس فَسي است:
ايٌجاًة

تِ ضواسُ داًطجَيي

تؼْذ هيٌواين توام هذت تحػيل وليِ همشسات ػوَهي ٍسٍد تِ آهَصش ػالي ٍ ًيض

همشسات ٍ ضَاتظ خاظ داًطگاُ ايالم سا سػايت ًواين.
تاسيخ:

اهضا داًطجَ

ّشگًَِ تغييشي دس اهَس ضخػي (تأّل ،تغييش ًطاًي ٍ )...سا دس اٍليي فشغت تِ اداسُ حشاست داًطگاُ اعالع دّيذ.
نام و نام خانوادگي كارشناس:

امضا كارشناس

