
  پرسشنامه دانشجو )آموزشی(

 مشخصات فردی -1

 نام پدر:                         تاریخ تولد:     /    /           نام :                 نام مستعار:             نام خانوادگی:       

 شناسنامه:             محل صدور:تابعیت:              مذهب:             محل تولد:                     شماره 

 تاریخ عقد رسمی   /  /       کد ملی:      □مجرد  □وضعیت تاهل: متاهل

   □مرد    □جنس: زن                 □غیر بومی   □ بومی

 □نوع معافیت    □دارای کارت پایان خدمت    □دارای کارت معافیت   □وضعیت نظام وظیفه: مشمول 

 سایر بیمه با ذکر نام:   □بیمه تامین اجتماعی   □هیچکدام   □وضعیت بیمه خدمات درمانی: بیمه خدمات درمانی 

  شماره گذرنامه دانشجویان غیر ایرانی:

 

 تحصیالت متوسطه: -2

 معدل کتبی:    سال:                                            رشته:                                 

 :آدرس محل تحصیل

 آخرین مدرک تحصیلی:

 سال اخذ:                         معدل )پیش دانشگاهی(:          رشته پیش دانشگاهی:               -الف

 معدل کل:                   سال اخذ:                    سایر مقاطع:رشته:                  -ب

 رک تحصیلی پیش دانشگاهی یا سایر:محل اخذ آخرین مد

 

 مشخصات تحصیلی: -3

 فنی و مهندسی نشکده:دا   □دوم    ■اولنیمسال:     1396سال ورود به دانشگاه:    ویی:              شماره دانشج

   □پزشکی   □کارشناسی ارشد  □مقطع تحصیلی: دستیار  لی:     رتبه قبورشته:                    کد قبولی:           

 سهمیه ثبت نامی:           سهمیه قبولی:                         □کارشناسی ناپیوسته   □کاردانی    ■کارشناسی

 انتقالی از دانشگاه:                               مهمانی از دانشگاه:                       جا بجایی از دانشگاه:

از طرف سازمان ها و نهادها نوع شغل، آدرس محل کار و آخرین در صورت اشتغال یا بورسیه و یا مامور به تحصیل 

 نوع شغل:       حکم کارگزینی خود را ارائه نمائید. 

 آدرس محل کار: 

 

 فرمائید:باشند در جدول ذیل قید ابقه ایثارگری میسدر صورتیکه خود و بستگان درجه یک شما دارای  -4

 نام و نام خانوادگی نسبت رزمنده جانباز با ذکر درصد شهید آزاده شماره پرونده آدرس محل تشکیل پرونده

        

        

 )ارائه مدارک برای هر کدام از گزینه ها الزامی است(  □تحت پوشش بهزیستی   □مناطق محروم  □تحت پوشش کمیته امداد

 



 تحصیل در این دانشگاه: محل سکونت دانشجو در زمان -5

  □افراد نزدیک فامیل    □پانسیون    □اجاره    □پدر و مادر    □خوابگاه 

 آدرس محل سکونت فعلی در زمان تحصیل:

 تلفن محل سکونت فوق:

 

 نشانی دقیق محل سکونت خانواده : -6

 شماره تلفن و کد شهر:                                  کد پستی:

 : تلفن همراه والدین                     )ایمیل(:                                     تلفن همراه دانشجو:آدرس رایانه 

 

 باشد؟نوع تامین مخارج در زمان تحصیل در این دانشگاه از چه طریق می -7

   □والدین    □کمک هزینه تحصیلی    □شخصی 

 

 بازداشت شده اید؟ )توضیح دهید(. تا کنون توسط مراجع انتظامی، قضایی و امنیتی دستگیر یا آیا -8

 

 

 برادر و...( –خواهر  –مادر  -مشخصات خانوادگی )پدر -9

 نام و نام خانوادگی نسبت شغل میزان درآمد میزان تحصیالت وضیعیت تاهل سن تلفن محل کار

        

        

        

        

        

        

        

 باشد مشخصات وی در جدول فوق درج نمائید.در صورتی که سرپرست خانواده فرد دیگری به غیر پدر می : 1تذکر

 

 مشخصات همسر و فرزندان -10

 نام و نام خانوادگی نسبت شغل میزان تحصیالت

    

    

    

    

 

وجود دارد که با اجازه کتبی والدین به منزل آنها بروید؟ آیا از نزدیکان و آشنایان در شهر محل تحصیل   -11

 در صورت مثبت بودن جدول زیر را تکمیل نمائید.   □خیر  □بله    )مخصوص دانشجویان غیر بومی(

 نام و نام خانوادگی نسبت شغل تلفن همراه و ثابت-آدرس محل سکونت

    

    

    



 :نفر از دوستان صمیمی محل سکونت در سال تحصیلی 3مشخصات  -12

 ردیف نام ونام خانوادگی شغل میزان تحصیالت مدت آشنایی تلفن همراه و ثابت-آدرس

      

      

      

 

فعالیت هایی که تا کنون داشته اید در زمان تحصیل یا محل زندگی همانند بسیج، انجمن اسالمی، فوق  -13

 الل احمر، مسجد محل،هیات های مذهبی، ورزشی، انجمن های علمی و... را قید فرمائید.هبرنامه، 

 ردیف نوع فعالیت محل فعالیت از تاریخ/ تا تاریخ علت کناره گیری

     

     

     

     

 

 متقاضی وام های دانشجویی:-14

   □هستم   □متقاضی خوابگاه: نیستم                    □هستم  □نیستم

 باشد.درصورت متقاضی بودن وام ها و استفاده از خوابگاه دانشجویی ارائه سند تعهد محضری الزامی می:  1تذکر

باشد و به لحاظ حفظ حریم و حفاظت در خوابگاه دانشجویی آوردن تلفن همراه با فناوری عکس و فیلم ممنوع می: 2تذکر

 خودتان از آوردن آن خودداری فرمائید.

 

 تعهد: -15

فرم فوق را با دقت مطالعه و صادقانه تکمیل نموده ام. .........................................  دانشجویی...........................................  اینجانب

یی و گیرم و متعهد می گردم در طول مدت تحصیل کلیه قوانین و مقررات دانشجومسئولیت صحت مندرجات آن را به عهده می

 دانشگاه و شئونات اسالمی  را رعایت نمایم.

 

 :نام و نام خانوادگی                                                                             

 تاریخ :                                                         

 ءامضا                                                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 فرم تعهد سالمت و عدم نقص عضو

 

  ام و نام خانوادگی :                    شماره دانشجویی :                         رشته :                   مقطع :ن

 شماره شناسنامه :        نام پدر :                             

 نمایم.هیچگونه نقص عضوی نداشته ام و با کمال سالمت و صحت مزاج شروع به تحصیل میمتعهد میشوم که 

 

 شماره تلفن ضروری :

 آدرس :

 تاریخ :                                                                             

 امضاء                                                                             

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 


