
 
  بسمه تعالی

  جمهوري اسالمی ایران
  

  )5فرم شماره (
  محل الصاق                                                                                                                 .توجه: پشت فرم هم تکمیل شود

  عکس                                                                                                                                                                                          

  
  ))1((صفحه   پرسشنامه دانشجویی

  
  نام پدر:                       نام :       : نام خانوادگی
  شماره ملی :
  محل صدور:
  محل تولد:            تاریخ تولد:  

  دانشگاه شهرکردنام دانشگاه :  -1
 نام دانشکده : -2
 شماره کارت دانشجویی :         مقطع :     نام رشته تحصیلی :  -3
 تعداد فرزندان..... نفر        أهل مت  عیت ازدواج :        مجردوض -4
   کارت پایان خدمت  معاف از خدمت        فیت تحصیلیامع     وضعیت نظام وظیفه : دفترچه آماده به خدمت -5
      زرتشتی           مسیحی          }    ....سایر  سنی  {شیعه    اسالم کدام یک از ادیان ومذاهب هستید: متدین به  - 6

 .....سایر     کلیمی
 علوم انسانی   علوم تجربی    رشته اي به پایان رسانیده اید : ریاضی وفیزیکمتوسطه خود را در چه تحصیالت  -7
  کر نام .....با ذ سایر       رستانهن
                   نام رشته :                        زمان اخذ مدرك :                 محل اخذ مدرك کارشناسی :  -8

  معدل کل:
                                           نام رشته :             زمان اخذ مدرك :                     محل اخذ مدرك کارشناسی ارشد :  -9

  معدل کل :
  رکرد :سال ورود به دانشگاه شه -10
  از تاریخ ...........تا تاریخ .........      خیر    آیا در دوران عالی ترك تحصیل داشته اید؟ بلی – 11
  :نام موسسه آموزشی قبلی             :نام رشته تحصیلی قبلی        خیر      آیا در دوران آموزش عالی تغییر رشته داشته اید ؟ بلی  -12
  با ذکر نام.....سایر        کمک هزینه        محل تأ مین مخارج : والدین      شخصی -13
  میزان اجاره .......   اجاره        نزد پدر، مادر یا فامیل   محل سکونت :خوابگاه دانشجویان -14
                آدرس محل سکونت : -15

  تلفن همراه :                 تلفن منزل:
  یر از تحصیل به کار دیگري مشغول هستید( نوع فعالیت ) ؟آیا به غ -17
  آیا در سازمان یا مؤسسه یا مراکز آموزشی وغیره به استخدام در آمده اید ؟ نوع استخدام : -18

        حق التدریس      شرکتی  قرار دادي     قطعی –رسمی    آزمایشی -رسمی
  :ف توضیح دهید)(بطور شفاایرس

  آدرس محل کار: -19
  تلفن:

  
  
  
  

  



                     
  

  
  ))2((صفحه   پرسشنامه دانشجویی

  
  )مسر ، فرزندان ، خواهر و برادرمشخصات خانواده ( پدر، مادر، ه -20

  
  :انتنفر از دوستان صمیمی و نزدیک مشخصات سه – 21

  
  فعالیت هایی که از پیروزي انقالب تا کنون داشته اید. -22

  
  

  :ینام ونام خانوادگ
  تاریخ:       
  :امضاء  

  آدرس ومحل سکونت  شغل  میزان تحصیالت  نام پدر  نسبت  نام ونام خانوادگی  ردیف
              

  آدرس ومحل سکونت  مدت آشنایی  شغل  میزان تحصیالت  نام ونام خانوادگی  ردیف
            

  علت کناره گیري  تا تاریخ  از تاریخ  محل خدمت  نام نهاد یا ارگان  ردیف
            


