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 باسمه تعالي

 «آموزشي» فرم اطالعات فردی
 

 

 

  :مشخصات فردی

     ...............              ............................نام:  -1

     ........................                   ..........نام خانوادگي:  -2

 : شماره شناسنامه -6 نام پدر:  -   5مرد    جنسیت: زن -4 ..............................................شماره ملي: -3

 محل تولد:  -9 تاریخ تولد:    /     /    -8                               محل صدور شناسنامه:  -7

 تابعیت فعلی:  -13 ملیت:  -12 مذهب: -11 دین: -10

انتقالي از  ترخیص از خدمت دارای معافیت تحصیلي مشمول بدون نیاز به دفترچه برگه اعزاموضعیت نظام وظیفه:  -14

 غیرمشمول كارمند رسمي دولت عضو رسمي نیروهای مسلح كارت معافیت دایم كارت پایان خدمت هاسایر دانشگاه

 غیر بومي   وضعیت بومي : بومي  - 16متأهل    وضعیت تأهل: مجرد -15

  دانشجوی ممتاز رتبه اولي  شاهد و ایثارگر )آزاده/ جانباز/ رزمنده( مناطقآزاد سهیمه ورود به دانشگاه: -17
 

 سوابق تحصيلي پيش از ورود به دانشگاه: 

  كارشناسي ارشد كارشناسي كارداني دیپلم نظام قدیم دانشگاهيپیشدیپلم سه ساله متوسطه مقطع تحصیلي قبلي:

 نام مركز محل اخذ مدرك قبلي: 

 نام شهر محل اخذ مدرك قبلي: 

 رشته تحصیلي قبلي: 

 تاریخ اخذ مدرك قبلي )روز، ماه، سال(:       /        /    

 سوابق كنكور سراسری یا دانشگاه قبلي:

 رتبه قبولي در كشور:  رتبه قبولي در منطقه:

 تخصصي(:نمره كل دروس تخصصي )تراز دروس  نمره كل دروس عمومي )تراز دروس عمومي(:

 اید؟ آیا در مؤسسه آموزش عالي یا دانشگاه )اعم از دولتي، غیردولتي یا آزاد اسالمي( پذیرفته شده

 اید نام آن را قید نمایید: در صورتي كه پذیرفته شده    خیر بلي

 

 : كاشمر  مركز آموزش عالي اطالعات مربوط به 

 )روز، ماه، سال(:       /        /     مركزنام در این تاریخ ثبت

 )روز، ماه، سال(:         /        /     مركزتاریخ شروع به تحصیل در این 

 : مركزرشته تحصیلي قبولي در این 

 : مركزمقطع تحصیلي قبولي در این 
 

  

  دائم انتقال           میهمان دائم        میهمان     ورودی جدید    نوع پذیرش: 

 سال ورود:       مقطع تحصیلي:  رشته تحصیلي: 
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 تعهدنامه دانشجو
 

   :به شماره شناسنامه    :فرزند    :اينجانب 

  رشته تحصيلي:   دانشجوي مقطع:    متولد سال:  : صادره از

 : شوممتعهد مي                  سال تحصيلي:  محترمپذيرفته شده 
 

كلیه ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه شماره یك آزمون سراسری را دارا بوده و در صورت بروز هر گونه تأخیر یا مغایرت در  -1

از قبیل كارت شركت در كنكور و كارنامه قبولي سال جاری، اصل آخرین مدرك تحصیلي  مركزمدارك تحویلي یا ارسال شده به 

ماه اخذ مدرك(، نظام وظیفه )مخصوص برادران( و غیره در هر مرحله از تحصیل كه باشم  )تأییدیه آخرین مدرك تحصیلي، سال و

تواند به طور یك طرفه از ادامه تحصیل اینجانب ممانعت به عمل آورد و مسئولیت تبعات ناشي از آن نیز به عهده اینجانب مي مركز

 خواهد بود. 

مراجعه اقدام نمایم و در صورت عدم  نام آموزشيموعد مقرر نسبت به ثبتدر هر نیمسال تحصیلي برابر تقویم دانشگاهي در  -2

در موعد مقرر طبق مقررات منصرف از تحصیل شناخته خواهم شد )بدیهي است در مورد آقایان مشمول، از  نام آموزشيجهت ثبت

 معاونت وظیفه عمومي ناجا درخواست لغو معافیت تحصیلي خواهد شد(. 

 شئونات اسالمي را دقیقاً رعایت نمایم.  وزارت علوممقررات آموزشي، انضباطي و ضوابط خاص طبق  -3

های زماني، مكاني و آموزشي )از قبیل تشكیل كالس، كارگاه و آزمایشگاه و...( را در محدوده امكانات و مقدورات دانشگاه برنامه -4

 بپذیرم. 

های مربوطه را جبران زشي كوشا باشم و در صورت وارد آوردن خسارت، زیاندر حفظ و نگهداری وسایل آموزشي و كمك آمو -5

 نمایم، همچنین حق خروج این وسایل را بدون اطالع و موافقت دانشگاه ندارم. 

 نمایید.تواند مطابق قوانین جاری برخورد مي مركزبدیهي است در صورت عدم رعایت مفاد این تعهدنامه 
 

 امضا دانشجو 

 :تاریخ
 ....................................................................................................................................................................................................... توضیحات ضروري :

 

  مشخصات محل سكونت:
 

 خیابان ........................................:  روستا .....................................:  بخش ...................................:  شهر ......................................:  شهرستان .......................................... : استانآدرس: 

 .................:  واحد  ....................:  طبقه  ..................:  پالك.  .................................:  كوچه  ................................................:  فرعي خیابان.. ........................................................:  اصلي

                      ..............  ...................................................... :تلفن همراه دانشجو  ................................................... تلفن :  .........................كد شهرستان :تلفن تماس: 

 .............................................................................. كدپستی:             .........................................................................:  تلفن همراه والدين

 ......................................................................................................................................................................................:  پست الكترونیكی

 ..............................................................................................................................آدرس و شماره تلفن شخصی كه در مواقع ضروري بتوان با وي تماس گرفت: 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

صورت هر گونه تغییرصحت اطالعات فوق را تأيید نموده و متعهد میاينجانب .......................................  صاً تغییر شوم در  صو ، خ

 اطالع دهم.كتباً به اداره كل آموزش ، آدرس محل سكونت و يا شماره تلفن
 

 امضا:    تاریخ: 
 

 
 

  نيمسال اول   

  نيمسال دوم   


