
 نام و انتخاب رشته فرم پيش نويس تقاضانامه ثبت                                  فصل دوم  

  190صفحه 

 اعشار        صحيح   

  صرفاً بر اساس در مرحله دانشجو براي پذيرش اب رشته و انتخنام نويس تقاضانامه ثبتپيش
  1400سال  بهمن ماه -سراسري سوابق تحصيلي

  نام پدر: -3                   نام: -2                            نام خانوادگي:    -1

  /                                  سري و سريال شناسنامه:                  -6                                          شماره شناسنامه:   -        5مرد       زن  جنس: -4
                  سال  ماه  روز

         كد بخش محل تولد: -9                          كد ملي: -8               1 3              تاريخ تولد: -7
  

  آموزي مقطع ديپلم:  كد دانش -11                                              مدرك ديپلم:                 دريافتكد منطقه يا ناحيه  -10
  ماه            سال                        روزمدرك ديپلم:  دريافت تاريخ -13                                                                كد عنوان ديپلم: -12
  م پايه ده  / »نظام قديم متقاضيانبراي « دو سال قبل ديپلم /»سالي واحدي يا ترمي واحدي نظام متقاضيانبراي « مدرك سال دوم دبيرستان دريافتكد بخش محل  -14

                                                                                          :   »6-3-3نظام آموزشي جديد  متقاضيانبراي «
 متقاضيانبراي « پايه يازده /»نظام قديم متقاضيانبراي « سال قبل ديپلم  /»نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي متقاضيانبراي «مدرك ديپلم  دريافتكد بخش محل  - 15

  :»6-3-3نظام آموزشي جديد 
  

    صحيح:   معدل كتبي نهايي ديپلم:    اعشار:                -17                        صحيح:   معدل كل ديپلم:    اعشار:                -16
        6-3-3نظام آموزشي           نظام قديم       نظام ترمي واحدي يا سالي واحدي  التحصيل:  آموز يا فارغدانش -18
  دانشگاهي:آموزي مقطع پيشكد دانش -20                 دانشگاهي:                            مدرك پيش دريافتمنطقه يا ناحيه  -19

               سال     ماه                  روز       دانشگاهي: مدرك پيش دريافت تاريخ -22                       دانشگاهي:كد عنوان مدرك پيش -21

براي « پايه دوازده /»نظام قديم متقاضيانبراي « ديپلم / »نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي قاضيانمتبراي « دانشگاهيمدرك دوره پيش دريافتكد بخش محل  -23
هاي فني و حرفه اي ي هستند(ديپلمهدانشگاهاني كه فاقد مدرك پيشبراي متقاضيان دارنده مدرك كارد«سال اول دبيرستان /»6-3-3نظام آموزشي جديد  متقاضيان

                     »:حدي يا ترمي واحدي)يا كاردانش نظام سالي وا
  التحصيلي): دانشگاهي (در صورت فارغمعدل كل مقطع پيش -24
  استفاده از سهميه پذيرش:متقاضي  -25

    خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد)  -  2 مناطق -1
  و باالتر  %25همسر جانباز  -  5و باالتر  %25فرزند جانباز  -  4و باالتر  %25جانبازان  -3
  همسر شهيد و مفقوداالثر  -  10فرزند شهيد و مفقوداالثر  -  9همسر آزاده  -  8فرزند آزاده  -  7آزادگان  -6

  رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  13رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  12 بسيجي (اعزامي از سپاه) متقاضيرزمنده  -11
                        %25همسر جانبازان كمتر از  -                        16 %25فرزند جانبازان كمتر از  -                                       15 %25بازان كمتر از جان -14
  فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  19كشاورزي  فرزند رزمنده وزارت جهاد -  18 بسيجي (اعزامي از سپاه)متقاضي فرزند رزمنده  -17
  همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  22همسر رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  21 بسيجي (اعزامي از سپاه)متقاضي همسر رزمنده  -20

  

  :                                                                                    )25 از بند 22و  21، 20، 19، 18، 17، 13، 12، 11 هايگزينه از سهميهاستفاده متقاضيان براي (رقمي  12پيگيري  كد -26
  :)25از بند   22و  21، 20، 19، 18، 17، 13، 12، 11 هايگزينه فقط براي متقاضيان سهميه( در جبهه به ماه فرد رزمنده مدت حضور داوطلبانه -27

                        
  
  

  

  اعصاب و روان     تكاملي رشد(اتيسم)     آسيب گفتار و زبان      جسمي حركتي    شنوايي    معلوليت: بينايي -28

  هستم.  ـ ساير كشورها      هند     لبنان      عراق    تركيه      پاكستان     افغانستان: از اتباع خارجي -29
   شماره كارت اقامت اتباع خارجي:                                           شماره گذرنامه اتباع خارجي: 

  كدام هيچ     دانشجوي اخراجي    دانشجوي دوره غير روزانه        دانشجوي دوره روزانه        دانشجوي انصرافي  وضعيت اشتغال به تحصيل در آموزش عالي:  -30
           التحصيل مقطع كارشناسي ارشد و باالتر فارغ   التحصيل مقطع كارشناسي فارغ   التحصيل مقطع كارداني فارغ  التحصيلي در آموزش عالي:وضعيت فارغ -31
    صحيح:             اعشار:   التحصيلي): معدل كل دوره كارداني (در صورت فارغ -32
  اركنان رسمي و پيماني:                                 كد محل اشتغال ك -33
  وظيفه:                       كد وضعيت نظام -35                                             استان:                                           بخش:   كد استان و كد بخش محل اقامت:  -34
  رقمي):                                                                10كد پستي ( -36
  شماره تلفن همراه: -38شماره تلفن ثابت:                                                                                -37
  :ادامه آدرس كامل پستي شامل: (... خيابان، كوچه، پالك)                   استان:                            شهر:         -39
  :   )E-mailپست الكترونيكي ( آدرس -40

  

  ايد، شماره پرونده خود را در اين محل درج نماييد. نام نمودهثبت 1400چنانچه در آزمون سراسري سال  -41

 ادامه تقاضانامه در صفحه بعد

                                                      @                                                                          

 رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري 

 ربط خواهد بود.نوط به تأييد سهميه از سوي ارگان ذي، ماين مرحلهدر » خانواده شهدا«و يا » ايثارگران«و يا » رزمندگان«* اعمال و درج سهميه 


