
 

  

  

  

  :کد ملی                                                          :شماره دانشجویی

  .............................: نام پدر       ................................................................................ :خانوادگی نام         ............................................................................ :نام
  .............................................................:  التین خانوادگی نام        ...............................................................: نام التین

  .............................. :محل تولد         13/          :      /  تاریخ تولد                      .....................................: محل صدور        ............................................. :شماره شناسنامه

  نفر  ................: ندتعداد فرز                متاهل    مجرد       :ضعیت تاهلو )1
  انهشب     روزانه :دوره        ................................ :رتبه قبولی     ........................................: سهمیه قبولی     ...................................................................... :نام رشته پذیرفته شده )2
  ..................: سال تحصیلی  دوم/  اول نیمسالدر   .....................................: دانشگاهاز   انتقالی    پذیرفته شده در کنکور سراسري :نحوه ورود به دانشگاه تفرش )3
  داراي کارت پایان خدمت        عاف از خدمتم        صیلیمعافیت تح       داراي دفترچه آماده به خدمت  :)برادران(ظام وظیفهنوضعیت  )4
  ...........................  سایر          کلیمی         زرتشتی       مسیحی   )    سنی    شیعه( اسالم  :از ادیان هستید یکمتدین به کدام )5
 هنرستانی    علوم انسانی       علوم تجربی     ریاضی فیزیک  ؟ه پایان رسانده ایداي ب رشته چهخود را در و  پیش دانشگاهی تحصیالت متوسطه )6

          .........................: مقطع  ..............................: رشته تحصیلی ......................................: نام مؤسسه(  بلی   خیر آیا تا کنون در مؤسسات آموزش عالی تحصیل نموده اید؟ )7
  )......................... :درتاریخ    اخراجی    انصرافی   فارغ التحصیل: با وضعیت تحصیلی  .......................... تا تاریخ .......................  از تاریخ  شبانه   روزانه: دوره    

  ................................................................................................................................................................................................................................................... :آدرس دقیق محل سکونت خانواده )8

  ........................................................................................: تلفن همراه دانشجو     .................... .:کد    .............................................. .:تلفن    .......................................................: کد پستی

  ................................................................................................................................................................................................................................. :حل کار پدر یا سرپرست دانشجوآدرس م )9 
  .......................................................................................: تلفن همراه پدر یا سرپرست دانشجو               .........................: کد   ................................................: لفن محل کارت

  ابتدا چه کسی را در جریان قرار دهد؟ ینی نشده تمایل دارید دانشگاهدر صورت بروز حوادث پیش ب )10

  ...............................................................................................................: آدرس دقیق     .............................................: نسبت   ..................................................................: نام و نام خانوادگی  
  ........................................................: تلفن همراه    .........................: کد    .................................................: تلفن   .................................................. :کدپستی 

  )خواهران، برادران، فرزندان، همسر، مادر، پدر(مشخصات خانواده )  11

  شغل  میزان تحصیالت  سن  نام پدر  نسبت  نام و نام خانوادگی  ردیف

    
  
  
  
  

          

  در اطالعـات فـوق  در صـورت هـر گونـه تغییـر     متعهد میشوم است و   بدرستی تنظیم شده   ............................................ اطالعات مندرج در این پرسشنامه با خط اینجانب )12
  .           سریعاً  امور آموزشی را مطلع نمایم )خصوصاً آدرس و تلفن(

  

 
 

  باسمه تعالی

  فرم مشخصات دانشجویان
  امور آموزشی

 

 :تاریخ        : امضاء دانشجو


