تسوِ تؼالی
دفتر مشايرٌ يخذمات رياوشىاختی داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحذ شُر مجلسی

زاًشجَی ػعیع
زفتط هشاٍضُ زاًشگاُ تِ هٌظَض شٌاذت استؼساز  ،تَاًایی ٍػالئك پصیطفتِ شسگاى ٍووه تِ شىَفاًوَزى آًْا ٍّوچٌیي تطضسی هسائل ٍهشىالت زاًشجَیاى زض ظهیٌِ
ّای هرتلف سؼی زاضز تا اضائِ ذسهات هشاٍضُ ای  ،ضٍاى زضهاًی زضهحیظ زاًشگاُ  ،فضای هٌاسثی ضا تطای تحصیل زاًشجَیاى فطاّن ًوایس .لصا تِ هٌظَض شٌاذت
هسائی ٍهشىالت شوا الظم است تا تىویل ایي پطسش ًاهِ وِ هحتَیات آى واهالً تصَضت هحطهاًِ هحفَػ هی هاًس زضایي اهط هْن ٍحیاتی  ،زفتط هشاٍضُ ٍذسهات
ضٍاًشٌاذتی زاًشگاُ ضا یاضی فطهاییس.
مشخصات فردی :

ًام :

ًام ذاًَازگی :

تاضید تَلس :

همغغ تحصیلی  :واضزاًی
وسهلی:

هحل تَلس :

واضشٌاسی

شغل

واضشٌاسی اضشس

ٍضؼیت تاّل  :هجطز

زوتطا
هتاّل

ًاهعز

تؼساز اػضای ذاًَازُ :
محل سکونت دائم :

شْطستاى :

استاى :
وَچِ :

شْط :

پالن :
هلىی:

نوع محل اقامت  :استیجاضی:

ضٍستا :

ذیاتاى :

وسپستی:

هیعاى پطزاذت اجاضُ (تِ ضیال) :

شواضُ تلفي هٌعل :

شواضُ تلفي ّوطاُ :

پیش شواضُ :

آذطیي هسضن تحصیلی:

تاضید تىویل فطم :

ًام شْط ٍهحل تحصیل لثلی :

مشخصات خاوًادگی:
وام ي وام خاوًادگی

تحصيالت

سه

يضعيت تاَل

شغل يمًسسٍ مربًطٍ

ميسان تقریبی درآمذ

محل اقامت

يضعيت

يضعيت

جسماوی

رياوی

پسض :
هازض :
تطازضاى تِ تطتیة سي:
-1
-2
-3
ذَاّط :
-1
-2
-3
چگًوگی يضعيت تحصيلی ي زوذگی:

 -1آیا لثالً زض آظهَى زاًشگاُ آظاز اسالهی یا زاًشگاُ ّای زٍلتی شطوت وطزُ ایس؟ تلی
تحصیل ذَز ضا هشرص ًوائیس .ػسم ػاللِ تِ ضشتِ تحصیلی

هشىالت التصازی

 -2آیا تِ ضشتِ تحصیلی وِ پصیطفتِ شسُ ایس ػاللِ زاضیس؟ تلی
سَم

چْاضم

پٌجن

ششن

ذیط

ذیط
هشىالت ذاًَازگی

زضصَضت هثثت تَزى پاسد ػلت ػسم اشتغال تِ
هشىالت زیگط

زض چٌسهیي اًتراب ذَز پصیطفتِ شسُ ایس؟ اٍل

زٍم

ّفتن

 -3آیا ضشتِ تحصیلی فؼلی شوا تا شغل هَضز ػاللِ تاى تٌاسة زاضز؟ تلی

ذیط

آیا زض شغل هَضز ػاللِ تاى فؼالیت التصازی زاشتِ ایس ؟ تلی

ذیط

 -4آیا تاوٌَى زض هَاضز ظیط تا هسالِ یا هشىلی هَاجِ تَزُ ایس ؟
هشىالت تحصیلی

هشىالت ذاًَازگی

هشىالت التصازی

هشىالت ػاعفی

هشىالت اجتواػی

سایطهشىالت

ػلت ضا تَضی زّیس.

 -5آیا تاوٌَى تِ تیواضی یا ًاضاحتی ّای ظیط زچاض شسُ ایس؟
ػول جطاحی هْن :تلی

ذیط

هؼلَلیت جسواًی :تلی

ًاضاحتی ػصثی ٍ ضٍاًی:

ذیط

تلی

ذیط

لغفا تا تَجِ تِ جَاب

تَضی زّیس.
ذیط

 -6آیا ساتمِ ًاضاحتی ػصثی ،ضٍاًی زض هیاى اػضای ذاًَازُ یا ًعزیىاى شوا ٍجَز زاضز تلی

زض صَضت ٍجَز ًاضاحتی ًَع آى ٍ ًسثت

ذَزتاى ضا تا شرص هثتال شوط وٌیس.
 -7آیا تاوٌَى حازثِ یا اتفاق ًاگَاضی هثل تصازف شسیس،ظلعلِ،آتش سَظی ٍ یا پیاهسّای جٌگی ضا تجطتِ وطزُ ایس ؟ تلی

ذیط

زضصَضت هثثت تَزى

جَاب زض هَضز ذساضات جاًی ٍ هالی احتوالی تَضی زّیس.
 -8آیا ذاعطُ ًاذَشایٌس یا هشىلی زض شّي شوا ٍجَز زاضز وِ ٍلتی تِ آى فىط هی وٌیس شوا ضا آظاض هی زّس؟ تلی

ذیط

ایي ذاعطُ ّا هطتَط تِ

وساهیه اظ هشىالت ظیط هی تاشس.
هشىالت تحصیلی

هشىالت ذاًَازگی

هشىالت التصازی

 -9آیا زض حال حاضط شوا تا ٍالسیي ذَز زض یه جا ظًسگی هی وٌیس؟ تلی

هشىالت اجتواػی
ذیط

هشىالت ػاعفی

سایطهشىالت

زض صَضتی وِ جَاب هثثت است ػلت ضا تَضی زّیس ٍ تٌَیسیس

زض حال حاضط تا چِ اشراصی تِ سط هی تطیس .
 -11آیا تاوٌَى اذتالف هْوی تیي اػضا ذاًَازُ تِ ٍیژُ ٍالسیي شوا ضخ زازُ است؟ تلی
 -11ػالئك،تَاًایی،هسال ّا،ترصص ٍزیگط هَاضز الظم ضا وِ الظم هی زاًیس تِ اذتصاض تٌَیسیس.

محل امضاء داوشجً

ذیط

زض صَضتی وِ جَاب هثثت است لغفا تَضی زّیس.

