
 

 

 

 

 

 .   تاضن هی    ⃝داًص ّستِ ای   ⃝ هسىي استیجاری   ⃝تحصیلی : درخَاستی ٍام ًَع هطخصات فردی داًطجَ

 ضوارُ هلی : ضوارُ ضٌاسٌاهِ: ًام خاًَادگی : ًام :

ضغل  ًام پدر :                         31/         تَلد :       /     تاریخ

 ٍلی:

 هحل صدٍر: :تَلد هحل

 تلفي ّوزاُ : ود پستی : ⃝ زى ⃝ هرد:  جٌسیت ⃝هتاّل  ⃝ٍضعیت تاّل : هجزد

 : هحل سىًَت دائوی ٍ تلفي خاًَادُ)ٍلی داًطجَ( آدرس

  ٍضعیت تحصیلی

 داًطجَیی:ضوارُ  همطع تحصیلی: رضتِ تحصیلی: داًطىدُ :

 ی تاضن. اس داًطگاُ :                     تِ ضوارُ داًطجَیی :                                   در ًیوسال           سال تحصیلی       ه ⃝هْواى ٍضعیت داًطجَ :

 سالتحصیلی                      اس هزخصی تحصیلی استفادُ ًوَدُ ام . ) هدارن تِ پیَست (       ⃝دٍم  ⃝.در ًیوسال اٍل 

 ⃝خیز   ⃝: تلی تَرسـیِ ⃝خیز   ⃝ضاغل: تلی  ⃝تْوي  ⃝ًیوسال ٍرٍد: هْز  سال ٍرٍد تِ داًطگاُ:
 

 تعداد ٍاحد ًیوسال جاری:
 

 هعدل دٍ ًیوسال لثل :   تعداد ٍاحد دٍ ًیوسال لثل :                           
 ول ٍاحد ّای گذراًدُ:

 هطخصات ّوسر
 ضوارُ هلی : ًام خاًَادگی :                             ضوارُ ضٌاسٌاهِ :                                   ًام : 

 تاریخ تَلد :                           هحل تَلد :                                 ⃝خیز  ⃝ًام پدر :                            ضاغل : تلی 

 ⃝تعداد فزسًد :                      اس وار افتادُ ، ضْید ، فَت وزدُ 

 هطخصات حساب تجارت داًطجَ

 ضوارُ حساب :                                         ًام صاحة حساب :                                ًام ٍ ود ضعثِ :        
 

 ⃝خیز  ⃝در صَرت هوتاس : تلی 
 

 هْز ٍ تائید دفتز استعداد ّای درخطاى

 

 ⃝خیز  ⃝در صَرت ًوًَِ :  تلی 
 

 هْز ٍ تائید هعاًٍت فزٌّگی ٍ داًطجَیی

 

 ⃝خیز  ⃝داًص ّستِ ای :  تلی 
 

 هْز ٍ اهضاء آهَسش داًطىدُ
 

   

 ⃝ خیز ⃝ تلی ؟ اید وزدُ استفادُ داًطجَیی ٍام تسْیالت اس تاوٌَى آیا

 استفادُ داًطجَیی ٍاهْای ٍیا دٍلتی اسخَاتگاُ(  ًاپیَستِ ارضد وارضٌاسی پیَستِ، پیَستِ، وارضٌاسیًاوارضٌاسی ، وارداًی)  لثلی درهماطع آیا 

 ⃝ خیز  ⃝ تلی  ؟ اید ًوَدُ

 2 فاس در ًْایی حساب یاتسَیِ ٍ ، پزداخت الساط هعَلِالساط دفتزچِ صدٍر تحصیل، اس فزاغت تاریخ ثثت پیگیزی ، تَدى هثثت صَرت در

 .                   است داًطجَ خَد تعْدُ داًطجَیاى رفاُ صٌدٍق اداری اتَهاسیَى

   تعْذ ًاهِ

 ...............................دارای ود هلی  ..........................هتَلد  ......................صادرُ اس  ...............................تِ ضوارُ ضٌاسٌاهِ  ...................................ایٌجاًة 

ًواین در ّیچ یه اس ساسهاًْا، ادارات ، ًْادّا ، ٍ ارگاًْای دٍلتی ضاغل تِ استفادُ اس تسْیالت صٌدٍق رفاُ داًطجَیاى، تدیٌَسیلِ اعالم هی 

 خدهت ًثَدُ ٍ در صَرتیىِ در ّز یه اس هزاحل تحصیل، خالف هَارد فَق ثاتت گزدد، صٌدٍق رفاُ داًطجَیاى هی تَاًد ولیِ تسْیالت دریافتی

 یىجا درخَاست ًواید .ایٌجاًة را اس طزیك ساسهاى/ ادارُ هحل اضتغال ایٌجاًة تصَرت 

 

 

   

 تسوِ تعالی

 جوَْری اسالهی ایزاى

 ٍسارت علَم،تحمیمات ٍ فٌاٍری

 تـــزي درخَاســت ٍام رٍساًــــــِ

 ( داًــص ّستــِ ای –هسکي  –)تحصیلی 
 

 عذم بررسی ٍ اجابت آى تلقی هی گردد.داًطجَی عسیس ارائِ اطالعات ًاقص ّوراُ با قلن خَردگی یا هخذٍش بَدى درخَاست بِ هٌسلِ 

 درخَاست ٍام در پَرتال داًطجَیی الساهی هی باضذ .ثبت 

 

 اهضاء ٍ اثز اًگطت


