فرم مشخصات ثبت نام

فرم 2

موسسه آموزش عالی احرار رشت

محل الصاق
عکس

شماره دانشجویی ........................................................ :

ًام........................................................ :

رضتِ قثَلی:
هقطع:
ٍضعیت تاّل :هجزد □

ًام ذاًَادگی.......................................:
ًام پدر ..................................... :تارید تَلد:

/

/

دیي :اسالم □

13

گزایص:
کدرضتِ قثَلی:
جٌسیت :سى □ هزد □
هتاّل □ افزاد تحت تکفل □

هسیحی □ کلیوی □ سرتطتی □

ٍضعیت جسواًی :سالن □ ًاتیٌا □ هعلَل حزکتی □ هعلَل گَیایی□ ًاضٌَا□

هحل تَلد ............................... :هحل صدٍر.................... :

تَهی □ غیز تَهی □ اتثاع ذارجی □ ًام کطَر ......................

ایي قسوت تَسط داًطجَ تکویل ضَد.

(تٌد الف)

ایي قسوت تَسط کارضٌاس تکویل گزدد

(تٌدب)

ضوارُ ضٌاسٌاهِ(اس چپ تِ راست پزکٌید).

آدرس هحل سکًَت...............................................................:
تلفي ّوزاُ...................................... :

ضوارُ هلی(اس چپ تِ راست پزکٌید).

تلفي ثاتت....................................... :
آدرس الکتزًٍیکی)................................... :)Email

دیپلن□ هعدل کل دیپلن :
پیص داًطگاّی □
آذزیي هدرک

کارداًی پیَستِ □

تحصیلی

کارضٌاسی پیَستِ □

ًَع دیپلن حضَری□ :

هعدل کل پیص داًطگاّی □
ًاپیَستِ □
ًاپیَستِ □

سال ٍرٍد هقطع قثلی:

هعدل کل کارداًی :
هعدل کل کارضٌاسی :
تارید اذذ آذزیي هدرک

دتیزستاى ......................................... :
ًام هحل اذذ آذزیي هدرک

غیز حضَری □

/

/
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عٌَاى رضتِ تحصیلی آذزیي هدرک .......................... :

آ هَسضکدُ  ............................................................................. :آدرس هقطع قثلی:
هَسسِ/داًطگاُ ........................... :

چٌاًچِ ذالف اطالعات ارائِ ضدُ تِ اثثات تزسد عَاقة قاًًَی آى را هی پذیزم

تاریخ و امضاء دانشجو

اًتقالی اس طزیق ًاهِ ضوارُ  ..................................هَرخ ً ...............................ام داًطگاُ هثداء .....................
ًَع پذیزش
تا آسهَى تز اساس ًاهِ ضوارُ  ................................هَرخ ...............................ساسهاى سٌجص آهَسش کطَر
تدٍى آسهَى تز اساس ًاهِ ضوارُ  ................................هَرخ ...............................ساسهاى سٌجص آهَسش کطَر
ًیوسال ٍرٍد :اٍل □ دٍم □
سال ٍرٍد:
قطعی □
ًَع ثثت ًام :تکویل ظزفیت □
ًَع قثَلی :آساد □ سْویِ ای □ ًَع سْویِ .......................................
وضعیت نظام وظیفه( :مخصوص برادران)

کارت پایاى ذدهت □ کارت هعافیت دائن □ درحیي ذدهت □ هعافیت هَقت با تارید اعتثار  .................................هعافیت تحصیلی □
هطوَل(دارای تزگِ اعشام تِ ذدهت تا تارید اعشام …………) ضاغلیي طزح ذدهت ٍظیفِ □ دارای کارت سثش اتثاع ذارجی □ ضاغلیي ًیزٍّای هسلح □
توضیحات .............................................................................. :

امضاء کارشناس
موارد نقض پرونذه
.1

اصل هدرک تحصیلی

دیپلن □

پیص داًطگاّی □

کارداًی □

کارضٌاسی □

.2

گَاّیٌاهِ هَقت

دیپلن □

پیص داًطگاّی □

کارداًی □

کارضٌاسی □

دیپلن □

پیص داًطگاّی □

کارداًی □

کارضٌاسی □

دیپلن □

پیص داًطگاّی □

کارداًی □

کارضٌاسی □

هاقثل دیپلن □

.3

ریش ًوزات

.4

تاییدیِ تحصیلی

.5

کپی ضٌاسٌاهِ □ کپی کارت هلی □ عکس  □3*4تعداد کوثَد...........................................

.6

کارت پایاى ذدهت □

کارت هعافیت دائن □

گَاّی اضتغال تِ کار رسوی □
.7

گَاّی تزذیص اس ذدهت □

گَاّی اتثاع ذارجی □

هعافیت هَقت □ هعافیت تحصیلی □

گَاّی اضتغال تِ ذدهت ًیزٍّای هسلح

نامه استفاده از سهمیه،از نهاد مربوطه □

تعْد در هَرد تٌد.......................................................تا تارید ..................................

امضاء دانشجو

امضاء کارشناس

