
 

  

 

 )پاسخ دادى بِ تواهی پشسشْای هَجَد الضاهی هی باشذ. خَاّشوٌذ است با سؼِ صذس تواهی هَاسد سا تىویل ًواییذ.( هشخصات فشدی-1
 ٍضؼیت تأّل: ًام پذس: ًام:

 صادسُ اص:  شواسُ شٌاسٌاهِ:            

 تؼذاد اٍالد: تاسیخ تَلذ: ًام خاًَادگی:

 صى         جٌسیت: هشد          سال تَلذ:            

           وذ هلی: خاًَادگی لبلی: ) اگش ًام خَد سا تغییش دادُ ایذ بٌَیسیذ(ًام ٍ ًام 

           وذ پستی:

 دیي:           اسالم            ولیوی               ػیسَی               صستشتی                سایش :..................

 سٌی           سایش با روش ًام:......................هزّب:          شیؼِ              

 ................RHگشٍُ خًَی: ................  سایش:...............          هؼافیت پضشىی          هؼافیت خذهت             ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ: پایاى خذهت 

 سایش با روش ًام: .................           لشی              ػشبی          وشدی            تشوی               فاسسی          بِ چِ صباًْایی تسلط داسیذ:   اًگلیسی 

 شغل: ........................................  شخصی             سایش با روش ًام:.........................     ٍالذیي          هحل تأهیي هخاسج: 

 هشخصات تحصیلی:-2

 ًام هذسسِ/داًشگاُ سال فاسؽ التحصیلی سال ٍسٍد شْشستاى استاى سشتِ تحصیلی همطغ تحصیلی

       دیپلن

       فَق دیپلن

       لیساًس

       فَق لیساًس

 هحل سىًَت-3

 آدسس دلیك هحل سىًَت دائن:

 شواسُ تلفي ّوشاُ: وذ شْشستاى: شواسُ تلفي هٌضل:

 شواسُ تلفي هحل واس:                                                                                 آدسس دلیك هحل واس:                

 آدسس ضشٍسی ) یىی اص الَام دسجِ یه( ٍ شواسُ تلفي:

 ٍضؼیت داًشجَیی-4

 13.............../................./.........سال ٍسٍد بِ داًشگاُ : ......  هیْواى            اًتمالی                   شباًِ               داًشجَی: سٍصاًِ   

 حشاستی              بسیج             پژٍّشی           ٍسصشی          دس چِ صهیٌِ ّایی هایل بِ ّوىاسی با داًشگاُ ّستیذ:  ػلوی، فشٌّگی    

 داًشگاُ:              داًشىذُ:                 گشایش:                سشتِ :                   اهسال دس چِ سشتِ ای لبَل شذُ ایذ:  همطغ:  

 

 هحل الصاق ػىس

) الصاق یه لطؼِ 

الضاهی  3*4ػىس 

 است(

 «بسوِ تؼالی»

 پشسشٌاهِ هحشهاًِ داًشجَیی

RainBow
Typewriter
..............................................................: شماره دانشجویی



 

 

 اهضاء                   اثش اًگشت سبابِ) هَلغ تحَیل هذاسن بِ داًشگاُ(                   هْش دفتش ثبت        تاسیخ :                

 هشخصات خاًَادُ، پذس، هادس، ّوسش، بشادساى ٍ خَاّشاى -5
 شواسُ تلفي آدسس هحل واس شغل هیضاى تحصیالت ًام پذس ًسبت خاًَادگیًام ٍ ًام  سدیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 هشخصات سِ ًفش اص دٍستاى صویوی ٍ ًضدیه -6
 شواسُ تواس آدسس هذت آشٌایی شغل هیضاى تحصیالت ًام ٍ ًام خاًَادگی سدیف
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 فؼالیت ّای سیاسی، فشٌّگی، ػلوی، ٍسصشی ٍ غیشُ خَد سا وِ تا وٌَى داشتِ ایذ. -7
 ػلت وٌاسُ گیشی تا تاسیخ اص تاسیخ هحل خذهت ًَع فؼالیت ًام ًْاد یا اسگاى سدیف

       

       

       

       

       

       




