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 مشخصات دانشجو :  – الف
 .................نام خانوادگي قبلي:..........-4.....................نام مستعار:....... -3 .................................. نام خانوادگي : -2..............................نام : -1

 ..................... شماره شناسنامه : -6............................. نام پدر : -5
               13....../..../....تاريخ تولد -9 .......................... استان :.......................( محل تولد : )شهر يا روستا -8 ........................محل صدور شناسنامه :  -7
 00ايمیل:.....................................................................................رقمي(...........10كدپستي)-11   ..............................................:(ملي )ده رقميكد-10

 ....................................................................................................................آدرس كامل پستي:................................................................ -12
 دين:................شماره تماس وال -15....................................( sms)جهت سیستم شماره تلفن همراه -14 ..........................شماره تلفن ثابت:.. -13
 زرتشتي  مسیحي      كلیمي      (      سني      اسالم ) شیعه :دين -16                            ............... تابعیت -16
 

 : وضعيت تأهل-ب 
 تعداد فرزند :..........................       مجرد         متأهل

 . ...............................آدرس و تلفن محل كار:...........................................................................................:............نام و نام خانوادگي همسر
 

 : تحصيليقبلي سابقه  -ج

 مقطع رشته نام مدرسه/دانشگاه شهر/استان سال اخذ  مدرك

 م)متوسطه(ديپل     13    /   /

 گاهيدانش پیش    13    /   /

 كارداني    13     /  /

 كارشناسي    13     /  /

 

 ..............در صورت انصراف قبلي نام دانشگاه قبلي و رشته قبلي را ذکر نمایيد...............................................................

 

 :وقتپاره  -2:           تمام وقت -1نوع اشتغال:        فاقد شغل      (  -2شاغل       -1) : وضيت شغلي دانشجو  -د

 ........................................................................................................................ محل کار:تلفن  آدرس و 

 )مخصوص برادران (  : يفهوضعيت نظام وظ -ه

        ترخیص حین خدمت     دفترچه آماده به خدمت  كارت پايان خدمت      دارای  معاف خدمت          معاف تحصیلي

 مشخصات خانواده:-و

 نام و نام خانوادگي نسبت میزان تحصیالت شغل سكونت دقیق محل و تلفن آدرس

     

     

     

     

     

85-03:آ شماره فرم  

آموزش عالي موسسه 
 ام جواد)ع(ام

 

 ................................... شماره دانشجویي:........................................................ :و گرایش قبولي رشته

  ........: ....ورود سالکارشناسي ارشد                 کارشناسي ناپيوسته کارشناسي       کارداني     :مقطع 



 نفر از دوستان نزدیك وصميمي : 2مشخصات  –ز

 نام و نام خانوادگي میزان تحصیالت شغل  مدت آشنايي آدرس و تلفن

     

     

 عالیق و مهارت ها فردي : – ح

تمایل به عضویت در کانون  مهارت دارم موضوع

 مربوطه رادارم

عالقه به شرکت در 

 آموزش هستم

دارای رتبه 

 هستم

 مالحظات

      تفسير، ترجمه،قرائت()قرآن 

      تواشيح

      نهج البالغه 

      و داستان نویسيشعر 

      ، فيلم ، کتاب(داستان  )نقد

      فيلمبرداری و عکاسي 

      بازیگری تئاتر

      طراحي و نقاشي

      خوشنویسي

      تایپ و طراحي کامپيوتر 

      خبر نگاری و روزنامه نگاری

      تهيه نشریه 

      )نوع ساز..........( نوازندگي

      مجری گری 

       و اردوها گردشگری

      امداد و نجات 
      هيأت مذهبي و برگزاری مراسم ها

      ورزش)رشته............(

 

 نحوه آشنایي شما با این دانشگاه از چه طریقي بوده است؟ 
  سایر موارد  پيامک تبليغي       –سایت اینترنتي          د  –ج دفتر چه انتخاب رشته       –يلي       ب مشاور تحص –الف 

 

.که در آزمههون ....................فرزند..اینجانب.......................................بههه شههمارا شناسنامه...................هههادرا از...................متولههد سهها .......

در مؤسسه آموزش عالي غير انتفهاعي و مقطع .....................................................رشته..........  سا .................پذیرش بدون آزمون  /سراسری 

)مصهوب وزارت علهوم ، ای دانشگاا پذیرفته شدا ام،  بدینوسيله متعهد مي شوم کليه مقررات وآئين نامه ه)ع( جواد امام  غير دولتي 

هر زمان از نظر آموزشي ، انضباطي دانشگاا منعي برای ادامه تحصيل اینجانهب اعهالم گهردد، از  را رعایت نمودا وتحقيقات و فناوری(

انشهگاا حضور در واحد دانشگاهي خودداری نمودا وچنانچه در این مورد اعتراضي داشته باشم ، کتباً از طریق قسمت ههای ییهربد د

 موضوع را پيگيری نمایم . 

 مراجعه نمایيد. (www.iju.ir)توهيه مي شود برای آگاهي کامل از قوانين و مقررات به سایت موسسه 

 

 ء:امضا                                                                                                               اریخ :           ت


