فرم هشخصات داًشجَیی
ادارُ اهَر داًشجَیی

شوارُ داًشجَیی :

رشتِ :
هشخصات فردی :
ًام ٍ ًام خاًَادگی :

هحل الصبق ػکس

کذ هلی:
31......../........./.........

تاریح تَلذ :

هتأّل

ٍضعیت تأّل :هجرد

هحل تَلذ ........................... :هحل سکًَت.....................:
31......../........./.........

تاریخ تأّل:

شوارُ تواس داًشجَ:

شوارُ تواس اضطراری:

ایویل:

کذپستی:

هشخصات خاًَادگی :
ًسبت

ًام ٍ ًام خاًَادگی

سال تَلذ

شغل– هحل کار

هیساى تحصیالت

(رشتِ ٍ هقطع )

شوارُ تواس

پذر
هادر
ّوسر
خَاّر

برادر

ًشاًی هحل سکًَت:

کذپستی:

تلفي هٌسل (با پیش کذ):
هیساى درآهذ هاّیاًِ خاًَادُ ............................................ :ریال

آیب ضوب تحت پَضص ًْبدی ّستید ؟
کویتِ اهداد

ثٌیبد ضْید

خیس
ثٌیبد جبًجبشاى 0

ثلی
(سبیس )............................................ :

درصَرتی کِ جس خاًَادُ شاّذ ٍ ایثارگر ( %52بِ باال) ّستیذ فرم پشت صفحِ را تکویل ٍ بِ ّوراُ رًٍَشت کارت ایثارگری تحَیل ًواییذ.

ایٌجاًب  ..........................................فرزًذ  .....................................صحت اطالعات فَق را تاییذ هی ًواین.
تاریخ تکمیل :
امضا ء داوشجو

ادارُ اهَر داًشجَیی

داًشجَی گراهی :
ثب سالم ٍ تجسیک هَفمیت ضوب دز اشهَى ٍزٍدی داًطگبّْب ٍ هَسسبت اهَشش ػبلی
احتساهب "  ،ثِ هٌظَز ثْسُ هٌدی ٍ دزیبفت خدهبت ٍ تسْیالت داًطجَئی حست ضَاثط دستَزالؼول آهَشش ػبلی ثٌیبد ضْید ٍ اهَز ایثبزگساى دز سبل
تحصیلی ً 86-87سجت ثِ تکویل اطالػبت ذیل الدام ًوبئید  .الشم ثِ تَضیح است کِ اطالػبت تکویلی ضوب ثِ هٌصلِ ی تائیذ اٍلیِ اهَز داًطجَئی
هحسَة هیگسدد ٍ تائیذ ًْایی پس از بررسی سیستن رایاًِ ٍ تائیذ ٍضعیت ایثارگری تَسط بٌیاد شْیذ ٍ اهَر ایثارگراى تْراى
بسرگ اًجبم خَاّد ضد  .لرا همتضی است ًسجت ثِ تکویل اطالػبت دزخَاستی دلت الشم زا هجرٍل ثفسهبئید ثدیْی است هسئَلیت ًبضی اش ػدم دزج
اطالػبت صحیح هتَجِ خَد ضوب خَاّد ثَد ٍ اش طسیك داًطگبُ ٍ هساجغ لبًًَی پیگیسی الشم ثؼول خَّد آهد .
اطالعات فردی داوشجویان شاهد و ایثار گر
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی

کد هلی

ضوبزُ پسًٍدُ ایثبزگسی :
ایه قسمت توسط داوشجو تکمیل می گردد.

ٍضؼیت  :جبًجبش

آشادُ

ضبّد

هحل تَلد

هحل صدٍز ضٌبسٌبهِ

ٍضؼیت تبّل:

دزصَزت تبّل تؼداد فسشًداى ................... :

ًبم جبًجبش :
دزصد جبًجبشیً :بم ضبّد /آشادُ :

ًسجت ثب ایثبزگس :

کد ضْسستبى  /ضْس هحل سکًَت:

استبى هحل پسًٍدُ :

ًبم پدز

ًیوسبل ٍزٍد

زضتِ ی تحصیلی

تلفي توبس:

آدزس هحل سکًَت :
زضتِ لجَلی :

همطغ لجَلی :

ًبم داًطگبُ لجَلی :

ًَع سیستن آهَشضی  :زٍشاًِ

ضجبًِ

غیساًتمبػی

اشاد

پیبم ًَز

ثِ آدزس :
صحت کلیِ اطالػبت ٍ هٌدزجبت فَق زا تبیید هیٌوبین ٍ دزخَاست ثْسُ هٌدی اش تسْیالت همسز زا دازم .

هؼدل دیپلن:

ًبم ٍ ًبم خبًَادگی داًطجَ ٍ
اهضبء
ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ٍلی داًطجَ ٍ
اهضب

سبل اخر :

ایي قسوت
تَسط داًشگاُ
تکویل هی گردد.

هجلغ ٍام
ضبّد
تبئیدیِ

ضْسیِ تسم 1

ضْسیِ تسم 2

ضْسیِ تسم 3

ضْسیِ تسم 4

ضْسیِ تسم 5

ضْسیِ تسم 6

ضْسیِ تسم 7

ضْسیِ تسم 8

ضْسیِ تسم 9

ادارُ اهَر داًشجَیی

