
 

 

درخواست ثبت نام فرم  

 شماره دانشجویی:

 اینجانب با مشخصات زیر:

جنسیت:                              نام پدر:              نام و نام خانوادگی:                                  

 سال تولد:                         محل صدور:                  کد ملی:                                   شماره شناسنامه:                          

  مقطع:                                                            دوره:          سال:                   نیم                                 در سال تحصیلی:                

 ام.پذیرفته شده کده:                                                                    دانش                                          رشته:                     

 ▢دانی دارای مدرک کار     ▢پیش دانشگاهی    ▢دانش ای و کارحرفهفنی 6-3-3    ▢نظری  6-3-3نظام آموزشی : 

 ضمن تسلیم مدارک زیر:

 ▢لیسانس   ▢فوق دیپلم    ▢اصل دیپلم کامل متوسطه یا گواهی دیپلم و فتوکپی آن  -

 ▢ها و فتوکپی آن اصل مدرک تحصیلی سال ماقبل دیپلم و دو سال ماقبل یا گواهی آن -

 دارندگان دیپلم نظام جدید متوسطه

  ▢اصل دیپلم کامل متوسطه یا گواهی دیپلم و فتوکپی آن  -

   ▢دانشگاهی یا گواهی آن و فتوکپی اصل مدرک پایان دوره پیش -

 □ 6.3.3آموزشی نظام شدگان پذیرفته مخصوص تحصیلی سوابق کلی گزارش -

 ▢سطه و فتوکپی اصل گواهی ماقبل دیپلم یا کارنامه کامپیوتری دوره متو -

 ▢از تمام صفحات شناسنامه  یک سری فتوکپی -

 (▢قطعه  6ن دارای کارت پایان خدمت او یا آقای هابرای خانم( )▢قطعه  8)جدیدعکس  -

 (▢فتوکپی پایان خدمت  – پایان خدمت( )▢نظام وظیفه معافیت برگه دارای  یا )مشمول :وضعیت نظام وظیفه -

 ▢متبوعید و شرط سازمان برای کارمندان دولت: حکم مرخصی ساالنه با موافقت کتبی بدون ق -

 تائید استفاده از سهمیه -

 کنم.نام میدرخواست ثبت

 آدرس محل سکونت )والدین(:

 

 آدرس محل سکونت )دانشجو(:

 کد پستی:                                 

 شماره تلفن:                          تلفن همراه:                     پست الکترونیک:

  

-فوق را در نهایت دقت و صحت تکمیل نموده و چنان مراتبنام اظهار دارم که کلیه متقاضی ثبت        اینجانب                                      

ن متعهد چه خالف آن ثابت شود و ایراد یا نقصی در مدارک ارائه شده وجود داشته باشد، دانشگاه مجاز است طبق مقررات اقدام نماید. در ضم

هفته آن را به صورت کتبی به معاومت آموزشی  2شوم در صورتی که هر یک از اطالعات مندرج در فرم تغییر کند، حداکثر ظرف مدت می

 اطالع دهم.

 دانشجو امضا                                                                                                                                                             

 

 از نظر نظام وظیفه بالمانع است.و ثبت نام نامبرده شده  بررسیمدارک 

 نظام وظیفه دانشگاهکارشناس  ءامضا

 

دانشگاه                                                        شماره دانشجویی                            در رشته  به            از خانم/ آقای                            

 آمد و پرونده کامل است. لعم بهنام در تاریخ                        ثبت

 دانشگاه کارشناس آموزش ءامضا        


