
 بسمه تعالی
 عالی کاشمر شفرم امور فرهنگی مرکز آموز

 ضمن خیر مقدم و تبریک قبولی شما در این مرکز خواهشمند است فرم ذیل را در کمال دقت تکمیل نمایید.

 مشخصات دانشجو: 

 ..............  ./.../ ......................... نام پدر ............................ تاریخ تولد ................... نام خانوادگی .....................نام ......................

  خیر  ............... کد ملی ................................... رشته دانشگاهی ...................................... شاغل: بلی محل تولد .......

 سایر  مسیحی کلیمی  زرتشتی  اهل تسنن مذهب: شیعه 

 جهت ارسال پیامک )ضروری(: ....................................  همراه دانشجو

 مشخصات پدر: 

 ..... محل تولد .................................. نام .............................. نام خانوادگی ................................ تاریخ تولد .................................

 ......................................... شماره شناسنامه .........................کد ملی .......................... تلفن همراه ................................شغل ....

 تحصیالت ...................................... 

 .................................نشانی محل کار ...............................................................................................................

 مشخصات مادر: 

 ..... محل تولد .................................. نام .............................. نام خانوادگی ................................ تاریخ تولد .................................

 ......................................... شماره شناسنامه .........................کد ملی .......................... تلفن همراه ................................شغل ....

 تحصیالت ...................................... 

 .................................نشانی محل کار ...............................................................................................................

 در صورت متاهل بودن مشخصات همسر: 

 ..... محل تولد .................................. نام .............................. نام خانوادگی ................................ تاریخ تولد .................................

 ......................................... شماره شناسنامه .........................کد ملی .......................... تلفن همراه ................................شغل ....

 ............................ ...............................تحصیالت ......

 .................................نشانی محل کار ...............................................................................................................
 

 اطالعات اعضای خانواده )خواهر و برادر(: 
 محل تحصیل یا کار تحصیالت سن سبتن نام ردیف
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 مرکز آموزش عالی کاشمر

 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری 

 مرکز آموزش عالی کاشمر



 اگر تحت پوشش سازمانهای حمایتی )کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید، جانبازان ....( هستید قید گردد:

  )ارائه گواهی های مربوطه به امور فرهنگی مرکز الزامی است(

 

 

 چنانچه خانواده معظم شاهد، جانباز و ایثارگر هستید قید گردد: 

 

 مشکالت جسمانی اعضای خانواده در صورت وجود قید گردد:

 

 چنانچه مشکل جسمانی، روانی و نیاز به مراقبت خاصی دارید، قید نمائید: 

 

 

 در صورت فوت پدر یا مادر قید گردد: 

 

 

 را در دانشگاه و خوابگاه )مانند اردو، غیره( قید فرمایید: پیشنهادات فرهنگی و تفریحی خود 

 .............................................................................................................................  ............................................. 

.............................................................................................................................  ............................................. 
 

 .........تلفن رابط )تماس ضروری( : ....................... نام رابط: ............................ نسبت رابط: ..........................
 

 

 مشخصات سکونت فعلی خانواده: 
 ....... خیابان .....................................  استان ........................ شهرستان ........................ روستا ....................

 .....  کوچه ...................... پالک ...................... تلفن ثابت منزل ......................................................
 

 تکمیل نمودم.   متعهد می شوم که کلیه اطالعات مندرج را صادقانه و با صحت کامل                             اینجانب  

 امضاء دانشجو     تاریخ 

 
 مرکز آموزش عالی کاشمر 


