
  بسمھ تعالي
                                            

  
  
  
  

  

  ...........................................:  نام و نام خانوادگی دانشجو 
  ................................    تاریخ تولد                     .............................                     شماره شناسنامه .............................: نام پدر

  

  : خدمت سربازي 
  £ :            معافیت موقت  £:                       معافیت دائم  £:           انجام نشده  £:   انجام شده               

  
  £: رد                               مج £: متاهل :                وضعیت تاهل 

  
  : سهمیه قبولی در آزمون :                           معدل کل ..........................................: آخرین مدرك تحصیلی 

  
  : رشته قبولی در دانشگاه :                                                                               سال ورود به دانشگاه 

  
  . در صورتیکه شاغل هستید نام اداره و یا نهاد و ارگان را همراه با آدرس و شماره تلفن ذکر کنید-

  

  .........................................................................................................................................................................: آدرس 
  .......................................................: شماره تلفن 

  
  . در صورتیکه تعهد خدمت به اداره و یا نهاد و ارگانی را دارید بیان نمایید 

.......................................................................................................................................................................................  
  

  : آدرس دقیق محل سکونت دائم 
  : وچه ک:                                     خیابان :                                        شهرستان :                                       استان 

  
  :تلفن همراه :                                تلفن منزل :                                       کد پستی :                                      پالك 

  
  . لطفاً ذکر کنید در مواقع ضروري با کدام آدرس یا شماره تلفن میتوان با شما تماس حاصل نمود

  :آدرس ضروري 
  

  : شماره تلفن ضروري 
  

لطفاً آدرس و شماره تلفن دقیق نوشته شود و هر گونه تغییردر آدرس و یا شماره تلفن سریعاً به آموزش اطالع داده  : نکته مهم
  . شود

      امضاء دانشجو               موفق و موید باشید                                                                              

  کتريدفرم مشخصات فردي دانشجویان جدیدالورود 
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