
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هشخصات فردی داًشجَ 

 شوارُ هلی : شوارُ شٌاسٌاهِ: ًام خاًَادگی : ًام :

 هحل صذٍر: :تَلذ هحل شغل ٍلی: ًام پذر :                         11تَلذ :       /       /       تاریخ

 استاى هحل سکًَت: سى  جٌسیت : هزد  تعذاد افزاد تحت تکفل : هتاّل  ٍضعیت تاّل : هجزد

 

 ًشاًی الکتزًٍیکی : ّوزاُ :تلفي  تلفي ثاتت :  کذ پستی :

  : فعلی داًشجَ  آدرس

 ٍضعیت تحصیلی

  رشتِ تحصیلی:       داًشکذُ:

 هْواى اًتمالی ٍضعیت داًشجَ :عادی  شوارُ داًشجَیی: همطع تحصیلی:

 خیز  : تلی تَرسـیِ خیز  شاغل: تلی  ًیوسال ٍرٍد: سال ٍرٍد تِ داًشگاُ:

 ًیوسال جاری:تعذاد ٍاحذ 
 

 تعذاد ٍاحذ دٍ ًیوسال لثل :                                 هعذل دٍ ًیوسال لثل :
 کل ٍاحذ ّای گذراًذُ:

  هشخصات ّوسر

 شوارُ هلی : شوارُ شٌاسٌاهِ: ًام خاًَادگی : ًام :
  خیز     تلی داًشجَ:      خیز     تلی شاغل:    ًام پذر : 

  : هحل سکًَت دائوی ٍ تلفي خاًَادُ)ٍلی داًشجَ( آدرس

  شرایط دریافت ٍام

 ّوسز ٍ فزسًذ آساد :  آسادُ:  ًفزات اٍل تا سَم هساتمات لزآًی تیي الوللی:  ًفزات اٍل تا سَم هساتمات لزآًی داًشگاّْای کشَر: 

 % جاًثاسی (: 00جاًثاس)حذالل هاُ حضَر در جثِْ : 6ّوسز ٍ  فزسًذ رسهٌذُ تا حذالل   هاُ حضَر در جثِْ(: 6رسهٌذُ)حذالل 

 ّوسز ٍ فزسًذ شْــیذ:  % جاًثاسی(: 00ّوسز ٍ فزسًذ جاًثاس)حذالل

  هشخصات حساب تجارت داًشجَ

 ًام صاحة حساب: شوارُ حساب: ًام ٍ کذ شعثِ:

   ضاهيهشخصات 

 تاریخ ًاهِ کسز اس حمَق: شغل ضاهي: ضاهي :ًام خاًَادگی  ًام  ضاهي:

 شوارُ ّوزاُ ضاهي : لزاردادی   پیواًی  ًَع استخذاهی : رسوی  شوارُ ًاهِ کسز اس حمَق :

 تلفي هحل سکًَت ضاهي: تلفي هحل کار ضاهي: شوارُ حکن کار گشیٌی ضاهي:

 خیز تلی  ؟ ستٍام تعلك گزفتِ الثل  ّای آیادرًیوسال

  تعْذ ًاهِ 

 ............................................هتَلذ  ........................................صادرُ اس  ........................................تِ شوارُ شٌاسٌاهِ  ............................................ایٌجاًة 

استفادُ اس تسْیالت تٌیاد علَی، تذیٌَسیلِ اعالم هی ًواین در ّیچ یک اس ساسهاًْا، ادارات ، ًْادّا  .................................................دارای کذ هلی 

ِ خذهت ًثَدُ ٍ در صَرتیکِ در ّز یک اس هزاحل تحصیل، خالف هَارد فَق ثاتت گزدد، صٌذٍق رفاُ تٍ ارگاًْای دٍلتی ٍ غیز دٍلتی شاغل 

 اًشجَیاى هی تَاًذ کلیِ تسْیالت دریافتی ایٌجاًة را اس طزیك ساسهاى/ ادارُ / شزکت هحل اشتغال ایٌجاًة تصَرت یکجا درخَاست ًوایذ .د

 

 

   

 تسوِ تعالی

 جوَْری اسالهی ایزاى

 ٍسارت علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍری 

 فزم هشخصات داًشجَیاى رٍساًِ ٍ ًَتت دٍم
 . . . . / . . . . هتقاضی ٍام بٌیاد علَی سال تحصیلی

 

 تا شٌاسٌاهِ ّوسز ٍ فزسًذاى ٍ کارت هلی اجثاری هی تاشذ. 1تا  1در صَرت هتاّل تَدى کپی سٌذ اسدٍاج اس صفحِ 
 

 اهضاء ٍ اثز اًگشت

 بَدى درخَاست بِ هٌزلِ عذم بررسی ٍ اجابت آى تلقی هی گردد. داًشجَی عزیز ارائِ اطالعات ًاقص ّوراُ با قلن خَردگی یا هخذٍش

 درخَاست ٍام در پَرتال داًشجَیی الزاهی هی باشذ .ثبت 

 


