
 

 

 

 

 

  

 

 ثسوِ تؼبلی

 هؼبًٍت داًشجَیی ٍ فزٌّگی                                   

 )فزم هشخصبت فزدی داًشجَ(                                                                                               
 هطبلت ایي فزم ثِ طَر هحزهبًِ ٍ ثب رػبیت اصَل وبهل اهبًتذاری ًگْذاری خَاّذ شذ                                                                                     

 تبریخ تَلذ: ًبم پذر: ًبم : ًبم خبًَادگی:

 شٌبسٌبهِ:سزیبل  ًبم ٍ ًبم خبًَادگی لجلی: هحل صذٍر: هحل تَلذ:

 ًبم هستؼبر: وذ هلی: شوبرُ شٌبسٌبهِ:

 هؼبفیت  غیزهشوَل            وبرت پبیبى خذهت           ٍضؼیت ًظبم ٍظیفِ: هتبّل   هجزد        ّل:أٍضؼیت ت  جٌسیت : هزد           سى

 ًَع هؼبفیت:

  اللیت       اّل تسٌي              هذّت : شیؼِ          هسیحی         سبیز:سردشتی          دیي :  اسالم         ولیوی        

 سبیز     تزووي         ػزة         لز         تزن        وزد         ثلَچ        فبرس          لَهیت : تبثؼیت وشَر لجلی :                                   تبثؼیت فؼلی:

 هْز            ثْوي   تبریخ ٍرٍد ثِ داًشگبُ : داًشجَی ثَهی ّستیذ: ثلی         خیز 

 ثَرسیِ : ثلی          خیز           ًَع ثَرسیِ سْویِ لجَلی در داًشگبُ:

 تؼْذی                   شْزیِ پزداس رشتِ تحصیلی:  شوبرُ داًشجَیی :

 داًشىذُ: وبرشٌبسی           وبرداًی          وبرشٌبسی ًبپیَستِهمطغ تحصیلی:  

 آخزیي هذرن تحصیلی داًشگبّی، رشتِ ٍ سبل اخذ: هحل اخذ آخزیي هذرن داًشگبّی:

 ًَع ٍرٍد ثِ داًشگبُ :  وٌىَر سزاسزی           اًتمبلی           هیْوبى           تغییز رشتِ             سبیز 

 َرت هیْوبًی یب اًتمبلی ًبم داًشگبُ هجذا:در ص

 در صَرت تغییز رشتِ ًبم رشتِ ٍ داًشگبُ لجلی:

 ًشبًی دلیك سىًَت دائوی خبًَادُ ) در صَرت تبّل آدرس خَد داًشجَ (

 شْزستبى :                                                                                                       :استبى 

 پالن:                                        وذ پستی:                                      خیبثبى اصلی  :                                                                   وَچِ  :                                     

 

           تلفي ثبثت:                                                     تلفي ّوزاُ داًشجَ)دارای پیبم رسبى تلگزام( :                   

 

 تبّل ًیبسی ًیست(: ًشبًی دلیك هحل وبر پذر یب ٍلی داًشجَ ) در صَرت

 تلفي هحل وبر:           شغل:                                                              هحل وبر:                                                   

 ًشبًی :

 

 آدرس پست الىتزًٍیىی:

 رّي وبهل            سبیز هَارد     ًَع هحل سىًَت :  هلىی) شخصی(          استیجبری      

 

 در صَرت تبّل ایي لسوت ثِ طَر دلیك تىویل شَد:

 تبریخ ػمذ:                               ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ّوسز:                                             تبریخ تَلذ ّوسز:                                        

 سز:                                                                          تؼذاد فزسًذاى:شغل ّو

 تلفي ّوزاُ ّوسز داًشجَ:

 ٍضؼیت اشتغبل:

 خصَصی          دٍلتی              آساد        شغل :                                     

 

 

 هحل الصبق ػىس

 



 

 لطفب ًَع ایثبر گزی ٍ یب ًسجت خَد را ثب ایثبر گز ثٌَیسذ: در صَرتی وِ اس خبًَادُ ایثبرگزاى ّستیذ 

 

 

 

 ًبم دٍ تي اس اشخبص ًشدیه وِ در صَرت لشٍم ثتَاى ثب آًْب توبس گزفت

 آدرس تلفي ثبثت  ٍ ّوزاُ شغل ًسجت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

      

      

 تحت پَشش وذام ثیوِ ّستیذ :

 تبهیي اجتوبػی                ًیزٍّبی هسلح               ثبًه            شْزداری              ثیوِ رٍستبیی             سبیز       خذهبت درهبًی     

 در صَرت داشتي ثیوبری خبص ًَع ثیوبری ٍ سَاثك آى را ثٌَیسیذ

 

 

 تلفي ّوزاُ پذر داًشجَ) درصَرت تبّل ًیبس ًیست(: 

 

 هبدرداًشجَ) درصَرت تبّل ًیبس ًیست(:تلفي ّوزاُ 

 
 

ثب صحت وبهل تىویل ًوَدُ ٍ در صٍَرتیىِ  ایٌجبًت :                                                     تؼْذ هی ًوبین وِ ولیِ هَارد هٌذرج در ایي پزسشٌبهِ را صبدلبًِ ٍ 

 ئَلیي داًشگبُ حك هحزٍهیت هي را اس ولیِ اهىبًبت رفبّی داًشگبُ خَاٌّذ داشت. خالف ٍالغ در اطالػبت دادُ شذُ هشبّذُ ٍ اثجبت گزدیذ هس

 

 داًشجَ:                                                              تبریخ تىویل فزم: ءاهضب

 ثزادر( در صَرت تبّل ًیبسی ًیست -خَاّز –هبدر  -هشخصبت افزاد خبًَادُ ) پذر

 ٍضؼیت تبّل شغل سبل تَلذ ًسجت ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

      

      

      

      

      

      

      

      

 


