لطفأ با دقت و بصورت کامل

فرم ثبت نام اطالعات فردی

وخوانا تکمیل نمایید.

شماره دانشجویی :
نام دانشکده ... :فنی و مهندسی .......رشته قبولی در دانشگاه  ...................................... :گرایش ................................................ :
نیمسال ورود  :مهر ■ بهمن
مقطع  :کاردانی

کارشناسی نا پیوسته

نوع دوره  :روزانه

شبانه

کارشناسی ■

نام ونام خانوادگی  ................................................... :شماره شناسنامه  .................................. :شماره ملی .................................... :
محل تولد  ........................ :تاریخ تولد / :
جنسیت  :مرد

زن

 13 /محل صدور  ........................ :ملیت  ................... :مذهب .................. :

وضعیت تأهل  :مجرد

متأهل

تعداد فرزند  ............ :بومی

غیر بومی

آدرس دائمی  .................................................................................................................... :کد پستی دائمی ......................................... :
آدرس موقت  .................................................................................................................... :کدپستی موقت ........................................... :
پست الکترونیکی ........................................................................................................................................................................................ :
تلفن دائمی  .................................... :کد شهرستان  ...................... :تلفن موقت  ............................. :تلفن همراه .......................... :

نام پدر  ............................................ :تحصیالت  ............................. :شغل ......................................... :
آدرس محل کار و تلفن ............................................................................................................................................................................ :
نام مادر  ............................................ :تحصیالت  ............................. :شغل ......................................... :
آدرس محل کار و تلفن ............................................................................................................................................................................. :

صفحه بعد را تکمیل نمایید

* اطالعات مربوط به آزمون سراسری :
نظام آموزشی  :نظام قدیم

نوع دیپلم یا پیش دانشگاهی .................................. :

پیش دانشگاهی

13
................................
سال اخذ دیپلم یا پیش دانشگاهی :

معدل کل دیپلم یا پیش دانشگاهی ..................... :

گروه آزمایشی که شرکت نموده اید :
رتبه کل عمومی اختصاصی ............................. :

رتبه زیر گروه آموزشی ............................. :

* سهمیه :
منطقه 1

ایثارگران

منطقه 2

منطقه 3

سایر

آزاد

( با ذکر نوع سهمیه ) .................... :

* وضعیت نظام وظیفه :
دارای کارت پایان خدمت

دارای کارت معافیت از خدمت

پرسنل شاغل رسمی نیروهای نظامی و انتظامی
شاغلین طرح خدمت نظام وظیفه

دارای دفترچه آماده به خدمت

در حین خدمت (سرباز)

غیر مشمول

قبالٌ دانشجوی دانشگاه یا مراکز آموزش عالی دیگری بوده اید؟

طالب حوزه های علمیه

مشمول
بله

خیر

نام دانشگاه یا مرکز آموزش عالی  .................................................................... :رشته تحصیلی .......................................... :
مقطع تحصیلی  ............................................................................................ :علت قطع تحصیلی .......................................... :
آخرین وضعیت خود را در آن دانشگاه یا مرکز آموزش عالی بنویسید ............................................................................. :
اینجانب متعهد می گردم چنانچه در هر مرحله ای از تحصیل عدم صحت موارد مندرج و مدارک مربوطه به ثبت نام مشخص
گردید تصمیم دانشگاه را در مورد ادامه تحصیل خود بپذیرم .
تاریخ :
امضاء دانشجو

