فرم اطالعات و مشخصات كامل دانشجو
اطالػبت سيز را هطببق ضٌبسٌبهِ ٍ هذارك هؼتبز دقيق ٍ خَاًب تنويل ًوبئيذ :
مشخصات فردي دانشجو :
ًبم ً 000000000000000000 :بم خبًَادگي ً 000000000000000000000000000000 :بم پذر  000000000000000 :ضوبرُ ضٌبسٌبهِ  00000000000000 :صبدرُ 000000000000000000000 :

تبريخ تَلذ :

/

ديي  :اسالم

( ضيؼِ

/
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سٌي

ضغل  :فبقذ ضغل

هحل تَلذ :
مليوي

) هسيحي

ضبغل در ( سبسهبى دٍلتي

سْويِ  :ػبدي

خبًَادُ ضْذاء

ضبّذ

ايثبرگزاى

ٍضؼيت جسوبًي  :سبلن

كذ ملي :

سرتطتي

سبسهبى ٍابستِ بِ دٍلت
رسهٌذگبى

هزامش خصَصي

جْبدگزاى

طزيقِ ٍرٍد بِ داًطگبُ  -1 :آسهَى سزاسزي

حَسُ ػلويِ

ًْبدّبي اًقالبي

آسدگبى يب ّوسز ٍ فزسًذاى آسادگبى

جبًببساى ّ ٍ %50وسز ٍ فزسًذاى آًْب
هؼلَل

00000000000000000000000000000000000

جبًببساى %25

بيوبري خبظ 0000000000000000000

 -2مبرداًي پيَستِ

ٍضؼيت هسني در هحل تحصيل  -1 :ضخصي

 -3آسهَى مبرضٌبسي ًبپيَستِ

 -2استيجبري

-4اًتقبلي اس داًطگبُ آساد

-5آسهَى مبرضٌبسي ارضذ

 -3خَابگبُ

بَهي ( هحل تَلذ  ،سِ سبل آخز تحصيل ٍ سنًَت دائن در استبى اصفْبى ببضذ )

غيز بَهي

آدرس هحل سنًَت 00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :

آدرس پست النتزًٍيني (

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 : )Email

تلفن جهت تماس ضروري  00000000000000000000000000000000000 :كذپستي :
تلفن همراه :

0000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000

( جهت ارسال اطالعات دانشجویي از طریق پیام كوتاه )

سوابق تحصیلي :
ًَع ديپلن ً :ظبم جذيذ ( دبيزستبى

فٌي ٍ حزفِ اي

* هقطغ-رضتِ ٍ سبل اخذ آخزيي هذرك تحصيلي

مبر ٍ داًص
/

)

13 /

ًظبم قذين

* هؼذل آخزيي هذرك تحصيلي000000000 :

* هحل تحصيل آخزيي هذرك تحصيلي000000000000000000000000000000000000

مشخصات دانشجوئي:
رضتِ تحصيلي  00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 :گزايص 00000000000000000000000000000000000000 :

هقطغ تحصيلي  :مبرداًي ًبپيَستِ

مبرداًي پيَستِ

سيستن آهَسضي  :دٍرُ اي

پبرُ ٍقت

ًَع پذيزش  :اًتخبة اٍل

اًتخبة دٍم

مبرضٌبسي پيَستِ

مبرضٌبسي ًبپيَستِ

ًوزُ آسهَى  000000000000000000000000000 :رتبِ آسهَى 000000000000000000000000 :

اًتخبة داًطگبُ

مهر و امضاء بررسي كننده
وضعیت نظام وظیفه:
داراي دفتزچِ آهبدُ بِ خذهت
داراي هؼبفيت هَقت ( پشضني

داراي هؼبفيت تحصيلي اس ٌّزستبى  /دبيزستبى ٍ /احذ داًطگبّي
مفبلت

خزيذ خذهت

)

داراي مبرت پبيبى خذهت
مفبلت

داراي هؼبفيت دائن ( پشضني

)

خزيذ خذهت

سبيز هَارد

مهر و امضاء كارشناس نظام وظيفه
امور مالي :
هبلغ

ريبل طي فيص ضوبرُ

هبلغ

ريبل طي چل /ضوبرُ

تبريخ
تبريخ

ببًل

بِ حسبة ضوبرُ
بِ حسبة ضوبرُ

ببًل

ٍاريش گزديذ .
ٍاريش هي گزدد .

مهر و امضاء امور شهريه
تَجِ  :هسئَليت ّز گًَِ اطالػبت غلط بؼْذُ داًطجَ هي ببضذ .
تاریخ و امضاء دانشجو

مهر و امضاء كارشناس آموزش

