
 

 عکس دانشجو

  پرسشنامه امور دانشجویی                

   

 دانشجوی گرامی:

 سالم و تبریک به مناسبت قبولی شما در دانشگاه عرض ا ب

امور دانشجویی دانشگاه جهت ثبت اطالعات شما در رایانه نياز به اطالعات دقيق دارد .خواهشمند است باا  

را تكميل فرمایيد .و پا  از تكميال  باه اماور دانشاجویی      قيق پرسشنامه ارائه پاسخهای روشن ، گویا و د

 دانشكده ارسال نمایيد .

 الف ( مشخصات فردي :

 شماره دانشجویی :     نام پدر:                                                          نام خانوادگی :                نام :

 

                                                            شماره ملی:                              سریال شناسنامه :                                  شماره شناسنامه : 

                                               

 رقمی: 10کدپستی                                      محل صدور :                                            محل تولد:

 

 ........................  تابعيت :        تاریخ تولد : روز         /ماه            / سال      

 

 .................................  نام محل کار :       خیر    شاغل رسمی: بلی          جنسیت :مرد           زن          

 

 تعداد افراد تحت تکفل :  ........................ نام همسر : ...............................          متاهل           وضعیت تاهل : مجرد 

 

 نوع ایثارگری :  ..........................       بلی                خیر ایثارگری : وضعیت 

 

   ذکر بیماری : ....................................        وضعیت جسمانی : سالم        بیمار 

 

 معافیت پزشکی        معافیت تحصیلی        کفالت        خرید خدمت        مشمول       نظام وظیفه : پایان خدمت

 

 مذهب : ................................ 

 

 تلفن همراه :  



 مشخصات خانواده :ب (

 دانشجویان مجرد شامل ) پدر و مادر ( دانشجویان متاهل شامل ) همسر و فرزندان (  

ف
دی

ر
 

 وضعیت جسمانی سالم/بیمار شغل تحصیالت سن نسبت نام خانوادگی نام

 

       

 

       

 

       

 : نشانی و کدپستی محل سکونت دائمی خانواده ) ولی دانشجو(

 

 :)پدر و مادر (شماره تلفن همراه        کدشهرستان :   ثابت :شماره تلفن 

 

نفر از بستگان و یا دوستان در محل سکونت خود و یا شهر الر که در مواقع ضروری بتوان با آنان  3نشانی و شماره تلفن 

 تماس گرفته شود :

ف
دی

ر
 

شماره تلفن ثابت و  نسبت نام و نام خانوادگی

 همراه

 نشانی محل سکونت

1     

2     

3     

 ج( وضعیت تحصیلی :

 مهمان                 انتقالی                 کنکورسراسرینحوه پذیرش در این دانشگاه :  

 در صورت انتقالی یا مهمان ، نام محل تحصیلی قبل :..................................

 

 نیمسال دوم                 نیمسال اول          ترم شروع تحصیلی :                                  سال شروع تحصیلی:

  

  مقطع تحصیلی :                رشته تحصیلی : 

 

 سایر        مناطق محروم         بورسیه     شاهد و ایثارگر            3منطقه       2منطقه       1سهمیه قبولی : منطقه 

 

 مناطق محروم       سایر بورسیه         شاهد و ایثارگر           3منطقه       2منطقه      1منطقه  سهمیه ثبت نامی : 


