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 بسمه تعالی

 هوسسه آهوزش عالی طلوع ههر قن

 فرم هشخصات فردی
 

 داًشجوی گزاهی؛

درس، تلفاي       یس لطفا بِ کلیِ سَاالت ٍ اطالعات خَاستِ شذُ بطَر هشزٍح، دقیق ٍ خَاًا پاسخ دّیذ ٍ در صَرت ّز گًَِ تغییزات احتواال  در ینٌاذُ عاعان ا   
ِ ؤسسهعٌَاى اهاًت ًشد ِ ّا اقذام ًوانیذ. بذنْ  است اني اطالعات دارای طبقِ بٌذی بَدُ ٍ ب ت بِ اصالح یىًسبسزع ٍقت بِ هؤسسِ هزاجعِ ٍ ٍ ...( در ا

 .هحفَظ خَاّذ هاًذ
 
 

 هشخصات شخصی: -1

 ًام پذر: ًام خاًَادگ : ًام:

 کذهل : تارنخ تَلذ:                     شوارُ شٌاسٌاهِ:                 هحل صذٍر:

 هذّب:                     هلیت:  هتاّل        هجزد ضعیت تاّل:      ٍ  سى       هزد      ت:    جٌسی

 انویل: شْز هحل تَلذ: استاى هحل تَلذ:

 هحل سکوًت: -2
 

 ساسهاً             استیجاری            شخص  هسکي:     ٍضعیت                                 غیز بَه             ٍضعیت سکًَت:      بَه  

 ........................پالک  ...............................................................................................کَچِ  ................................................................................................................خیاباى  .................................................................................................شْزستاى .............................................................................یدرس دقیق: استاى

 ................................................................................................................ّوزاُ:          ...........................کذ شْزستاى:   ................................................................................................................تلفي هٌشل:            ................................................................................................................کذ پست : 
 

 :)در صورت اسدواج( هشخصات هوسز -3

 ًام پذر: ًام خاًَادگ : ًام:

 کذ هل : تَلذ:                  هحل تَلذ: تارنخ شوارُ شٌاسٌاهِ:                 هحل صذٍر:

 تلفي ّوزاُ:   هحل کار:                       تلفي    :                          شغل هیشاى تحصیالت:

 شغل یا هشاغل داًشجو )اعن اس خصوصی، دولتی و ...(: -4
   شاغل دٍلت             شاغل بخش خصَص       غیز شاغل               ِباسًشست   ُاس کار افتاد  

 سوت هحل کار
 هذت سهاى ّوکاری

 ًشاً  ٍ تلفي هحل کار
 تا تارنخ اس تارنخ

     

     

 

باِ   قیذ کلوِ رسو  در گَاّ ( را درنافت ٍ افزادی کِ در ًیزٍّای هسلح نا سانز هشاغل دٍلت  بِ صَرت رسو  شاغل ّستٌذ بانذ گَاّ  اشتغال عباتذکز:

 هذارک خَد ضویوِ ًوانٌذ.
 

 

  3 فرم شماره
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 و ... ( )اعن اس خصوصی، دولتی و هادر شغل یا هشاغل پذر -5

 سوت هحل کار
 هذت سهاى ّوکاری

 ٍ تلفي ّوزاًُشاً  ٍ تلفي هحل کار 
 تا تارنخ اس تارنخ

     

     

 هشخصات هحل سکوًت: -6

 یدرس ٍ شوارُ تلفي هحل سکًَت تا سال اس سال

   

   

 تواى با آًها تواس گزفت:ًام و آدرس افزادی را که در هواقع اضطزاری هی -7

 کار نا سکًَت ٍ تلفي ّوزاُهحل درس ٍ شوارُ تلفي ی شغل ًسبت ًام ٍ ًام خاًَادگ 

    

    

 هشخصات دوراى تحصیالت داًشگاهی: -8

 ٍضعیت فعل  تحصیل  شْز نا شْزستاى سْویِ قبَل  / هؤسسًِام داًشگاُ رشتِ تحصیل  پاناىسال  سال ٍرٍد هقطع تحصیل 

        کارداً 

        کارشٌاس 

        کارشٌاس  ارشذ

 آدرس هحل اخذ آخزیي هذرک تحصیلی: -9
   داًشگاُ دٍلت    داًشگاُ یساد   غیزاًتفاع  پیام ًَر  علو  کاربزدی  سانز ع...........................................................................) 

 یدرس دقیق بِ ّوزاُ کذ پست  ٍ تلفي رشتِ ٍ هقطع تحصیل  ًام داًشگاُ نا هَسسِ

   

 :حوسویهشخصات دوراى تحصیالت  -11

 هعذل تارنخ اخذ هذرک سال ٍرٍد هقطع تحصیل یخزني 
 هحل اخذ هذرک تحصیل 

 ًام هذرسِ علویِ ًام شْز

      

 یفه:وضعیت ًظام وظ  -11
 

1-                2درخَاست هعافیت تحصیل  دارم-               3دارای کارت پاناى خذهت ّستن-   دارم  ......................................................................................................هعافیت دائن 

 هَارد دنگز : -4
 

 ر آسهوى:سهویه قبولی د -12
 

1-    2                     عادی-  ِ3             ای         هٌطق-             4              بَه-  5                 شاّذ-       جاًباساى 

6-  7                   انثارگزاى-  8                       یسادگاى-   9                      عشانز-    اًتقال 

 

 دانشجو ءاهضا

 تاریخ


