فرم اطالعات دانشجویی
«داًشجَیاى گشاهی ضوي تثشیک ٍ آسصٍی هَفقیت دس طَل تحصیل دس ایي داًشکذُ ،خَاّشوٌذ است هَاسد ریل سا دقیق هطالؼِ ًوَدُ ٍ تطَس کاهل تکویل ًوائیذ».
کذ سّگیشی:

شواسُ داًشجَیی:

کذ هلی:

ًام:

ًام خاًَادگی:

ًام پذس:

جٌسیت :

صى

ٍضؼیت تاّل:

هشد

شواسُ شٌاسٌاهِ:
هتاّل

هجشد

هحل صذٍس شٌاسٌاهِ:

استاى هحل تَلذ:

سشتِ قثَلی:

شْش هحل تَلذ:

آدسس کاهل پستی:
/

تاسیخ تَلذ تطَسکاهل:
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ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ:

کذ پستی:

شواسُ تلفي ثاتت:

پایاى خذهت

هشوَل

کاست هؼافیت

شواسُ تلفي ّوشاُ:

هلیت:

دیي:

تاتؼیت :

ًیوسال ٍسٍد:

تاسیخ ثثت ًام:

هزّة:
ًیوسال اٍل

ًَع سکًَت:

ًیوسال دٍم

غیش تَهی

تَهی

گشٍُ آصهایشی دسکٌکَس:

سال اخز دیپلن:

هؼذل کتثی دیپلن:

شْشاخز دیپلن:

سال اخز پیش داًشگاّی:

هؼذل پیش داًشگاّی:

شْش اخز پیش داًشگاّی:

داًشکذُ هحل تحصیل :

هقطغ قثَلی :

هشتَط تِ داًشجَیاى هقاطغ ًاپیَستِ :

پشستاسی

فَسیت ّای

کاسداًی

کاسشٌاسی پیَستِ

سشتِ تحصیلی قثلی:

کاسشٌاسی اسشذ

کاسشٌاسی ًاپیَستِ

داًشگاُ هحل تحصیل قثلی:

پضشکی
تْذاشت

ػلَم

ػوَهی

آصهایشگاّی
تاسیخ فشاغت اص تحصیل قثلی:

دکتشی حشفِ ای

فلَشیپ

دستیاس تخصصی

دکتشی تخصصی Phd

سْویِ ثثت ًاهی:

تَسسیِ:

تلِ

خیش

دسصَست تَسسیِ تَدى ساصهاى تَسس کٌٌذُ:

سْویِ قثَلی:
قثَلی ششکت هجذد دسکٌکَس:
شواسُ تلفي ٍالذیي:

تلِ

شغل پذس:

خیش

ّوشاُ :

تحت پَشش کذام ًْاد حوایتی هی تاشیذ:

ثاتت :

تْضیستی

هیضاى دسآهذ هاّیاًِ:

کویتِ اهذاد

هشخصات خاًَادُ ( پذس ،هادس ،خَاّش ،تشادسّ ،وسش  ،فشصًذ)
سدیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

ًسثت

ًام پذس

شغل

هیضاى تحصیالت

تلفي ٍ آدسس هحل سکًَت

3
2
1
4
5
6
7

هشخصات ً 2فش اص دٍستاى صویوی ٍ ًضدیک
سدیف

ًام ٍ ًام خاًَادگی

هیضاى تحصیالت

شغل

تلفي

هذت آشٌایی ،آدسس ،هحل سکًَت

3
2

فؼالیتْایی کِ اص پیشٍصی اًقالب تا کٌَى داشتِ ایذ
سدیف

ًام ًْاد یا اسگاى

هحل خذهت

اصتاسیخ

تاتاسیخ

ػلت کٌاسُ گیشی

3
2

*توجه  :تکمیل کلیه اطالعات ضزوری میباشذ و در صورت عذم تکمیل ثبت نام دانشجو مورد تائیذ نمیباشذ .در موارد انتخابی در داخل مزبع مورد نظز عالمت * گذاشته شود.
تاسیخ

اهضاء داًشجَ

