
در مرحله صرفاً كارداني به كارشناسي ناپيوسته  مقطعپذيرش نام و انتخاب رشته نويس تقاضانامه ثبتپيش
 1400سال براساس سوابق تحصيلي بهمن ماه 

  
  نام خانوادگي: -1  

     
   نام پدر: -3   نام: -2  

  

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

        كد ملي: -8    1 3              تولد: تاريخ -7  
  

  

  نـــام و دــك -13
  تولد: محل شهرستان

 شهرستان نامكد و  -14  شهرستان نام  رقمي 4كد 
  صدور شناسنامه: محل

      شهرستان نام  رقمي 4كد 
   كد نظام وظيفه: -15    

  

  رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري             
    هستم. سايركشورها  هند  لبنان    عراق  تركيه  پاكستان    افغانستان   از اتباع خارجي: -16

  

   شماره كارت اقامت اتباع خارجي:                                           شماره گذرنامه اتباع خارجي:  
  

  اعصاب و روان (اتيسم)       تكاملي رشد(اتيسم)         آسيب گفتار و زبان       جسمي حركتي  شنوايي           بينايي نوع معلوليت:  -17
  

      

  عنوان مؤسسه اخذ مدرك (فوق ديپلم)  رقمي 4كد     عنوان رشته تحصيلي (فوق ديپلم)  رقمي 4كد   
  كد و عنوان رشته تحصيلي: -18

 كد و عنوان مؤسسه محل اخذ مدرك: -19      (فوق ديپلم)                        
  (فوق ديپلم)     

    

 

  سال  ماه        
التحصيلي: معدل مدرك فارغ -20

             :تاريخ اخذ مدرك فوق ديپلم -21  صحيح:  اعشار:       (فوق ديپلم)
  ميانگين معدل واحدهاي گذرانده را درج نمايند) 1400التحصيل بهمن ماه سال (دانشجويان فارغ      

   دامپزشكي هنر       علوم انساني            علوم پايه       كشاورزي و منابع طبيعي      فني و مهندسي        علوم پزشكي   گروه امتحاني: -22
              

          عنوان رشته امتحاني  رقمي 3كد   
         كد و عنوان رشته امتحاني: -23

  
  
  
  
  

  

  نام شهرستان  رقمي 4كد     نام استان  رقمي 2كد   
  :متقاضيبومي تان اسكد و عنوان  -24

              :كد و عنوان شهرستان محل اقامت -25      )متقاضياستان محل سكونت دائم (     
  

   كدپستي: -28  تلفن همراه: -27    تلفن ثابت: -26 
  

  نام شهرستان  رقمي 4كد    نام استان  رقمي 2كد   
      كد و عنوان شهر:              محل اقامت: كد و عنوان استان: نشاني -29

    

   :نشانيادامه 
  

   @                                  :)E-mail(پست الكترونيكي  نشاني -30
  

  انتخابي: هايمحل كد رشته -31
  كد رشته  رديف

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

  كد رشته  رديف
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    

  كد رشته  رديف
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    

   ايد، شماره پرونده خود را در اين محل درج نماييد:نام نمودهثبت 1400 به كارشناسي ناپيوسته سالچنانچه در آزمون كارداني 

  

          زرتشتي     كليمي            مسيحي         اسالم    :دين -9 
  متقاضي استفاده از سهميه پذيرش: -10      

                   و باالتر  %25همسر جانباز  -  4و باالتر   %25 فرزند جانباز -    3و باالتر %25جانبازان  -            2آزاد  -1  
   رزمنده ستادكل نيروهاي مسلح -  12رزمنده وزارت جهادكشاورزي  -              11 داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)رزمنده  -   10همسر شهيد و مفقوداالثر  -        9فرزند شهيد و مفقوداالثر  -  8همسر آزاده   -  7فرزند آزاده  -                              6آزادگان  -5  
   %25جانبازان كمتراز  همسر -  15  %25جانبازان كمتراز فرزند  -  14 %25جانبازان كمتراز  -13  
   رزمنده ستادكل نيروهاي مسلح فرزند -  18رزمنده وزارت جهادكشاورزي  فرزند -          17 داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)فرزند رزمنده  -16  
   رزمنده ستادكل نيروهاي مسلحهمسر  -  21رزمنده وزارت جهادكشاورزي همسر  -          20 داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)رزمنده همسر  -19  

          

فقط براي )  همدت حضور داوطلبانه در جبهه (ما -11
  :  21و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10هاي متقاضيان استفاده از سهميه گزينه

  فقط براي متقاضيانرقمي   12 پيگيري كد -12  اهــبه م 
  :21و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10هاي استفاده از سهميه گزينه 

  رقمي 12محل درج كدپيگيري 
                          

  

   نمايم.اطالعيه مربوط، با آگاهي كامل فرم تقاضانامه را تكميل و تمام اطالعات درج شده را تأييد ميشرايط و ضوابط دفترچه راهنما و  تمامياينجانب ضمن مطالعه      


