
  
  

  دانشکده  آموزشواحد فرم ثبت نام 

  
  

      شماره دانشجويی 
  در این قسمت چیزی نوشتھ نشود 

  
  

      :   نام خانوادگی
 ...................................................................................................  

  

                                  
  

      : نام
....................................... ..........................  

  
  

                            
  

    : نام پدر
      د مر       زن     جنس :  ........ ........................................

  

      : شماره شناسنامه
  

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

  ............ ..... / ........... /........    : تاریخ تولد
  

  ......................     ترم ورود :   
  

  مھر     منبھ            : شروع تحصیل
  این قسمت نوشتھ نشود 

........../   ............../................... .  
  

                         نامه : سریال  شناس

  

    : یا نهایی  سهمیه ثبت نامی
    سھ       دو        یک  منطقھ :

  

  ............. ...................... ................................. سایر       شاھد       شھداء  خانواده
  

  

  دوم     اول      :   در دانشگاه نیمسال ثبت نام 
  

  ـــ ـــ      : کد ملی 
  

          غیربومی استان       بومی خراسان رضوی     وضعیت بومی : 
  

  : مقطع
  

  ناپیوستھ کارشناسی     کارشناسی    کاردانی 
  

  دکتری         کارشناسی ارشد
  

  

        :نام رشته 
 ...................................................................................................................  

  

  کد سنجش رشته قبولی : 
    

  

  در این قسمت چیزی نوشتھ نشود

  

  متاھل             مجرد          :  وضعیت تاهل
  

  ............... .............................  :  شهر تولد  ........................................   استان تولد: 
  

  ....... . .......... سایر     اسالم    دین :  .........................   بخش تولد :
  

  .............. ................. ............سایر      تسنن    تشیع       : مذهب
  

      محل صدور شناسنامه : 
 ...................................................................  

  

      :(استان و شهر) آدرس منزل

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

  
  

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

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

  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ............ ................................. ............... سایر    علوم تجربی         :نوع دیپلم
  

  . ................./..... ... .../... ....  :متوسطهاخذ دیپلم  تاریخ
  

  ....... ... ..............   نیمسال
  

  . .............../......... .....  : متوسطه   عدل کتبی دیپلم م
  

  

  ................ ...... ................................سایر   علوم تجربی        گروه آزمایشی :
  

  :تاریخ فارغ التحصیلی پیش دانشگاهی
   

........../   ............../................... .  
  

  در این قسمت چیزی نوشتھ نشود    سهمیه قبول:
  

  

  وضعیت نظام وظیفه :
  

لطفاً این قسمت با توجه به راهنماي پشت  
  همین برگ پُر شود 

  

    پایان خدمت  (مشمول) متقاضی معافیت تحصیلی  بانوان
    معافیت تکفل دائم          غیر مشمول     معافیت تکفل موقت 

تبعھ خارج   دائم   معافیت پزشکی   معافیت پزشکی موقت 
     خانواده شھدا         سرباز ترخیصی     معافیت زمان صلح 
      بورسیھ     طلبھ      خرید خدمت     معافیت دو برادری 

       انتظامی پرسنل نیروی نظامی و
.  

  

                              :ثابتتلفن 
  

    کد شهر:     .... ...........................................................
 .............. ...  

  

     :  وضعیت سکونت 
   منزل شخصی        متقاضی خوابگاه   

  

       ھمراه والدین           ھمراه اقوام                 اجاره ای منزل 
  

  

  

    سال قبولی در کنکور:
............................... .....  

  

  : دانشجو تلفن همراه

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

  

  ـــ     : کد پستی
  

    :  ملیت
 ............................................

    : تابعیت     .
 ........................................  

  
  

Email  :    ........ .......... ........................ .......................................................................  
  

  :والدین تلفن همراه

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

  

  ــــــــــــــــــــــ قبل  مدرك دانشگاهی سابقهـــــــ
    : اهدانشگ

    رشته:  ................................................... 
 .............................................  

  

    :مقطع
  ............. ..... / ........... /........  :تاریخ فارغ التحصیلی  ..................... 

  

ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــ

  ........... ...../..... ... .../... ....  تاریخ ثبت نام: 
  

    امضاء: 
  

  
  



  
  
  

یف
رد

  

وضعیت نظام  
  وظیفه

  

  توضیحات 
  

1  
مشمول (متقاضی  
  معافیت تحصیلی) 

  

از   اعم  مشمول هستند  که  دانشجویانی 
خدمت  به  آماده  دفترچه  که  افرادي 
دارند و یا ندارند و در دانشگاه پذیرفته  

  شده اند.

  پایان خدمت   2
را   وظیفه  نظام  خدمت  که  دانشجویانی 
خدمت   پایان  کارت  و  اند  داده  انجام 

  دارند

  معفیت تکفل موقت   3
موقت   معافیت  کارت  که  دانشجویانی 
تمدید   لزوم  و  اند  نموده  دریافت  تکفل 

  کارت در سالهاي بعدي وجود دارد.

  غیر مشمول   4
نمی   مشمول  هنوز  که  دانشجویانی 

به   و  نظام  باشند  خدمت  انجام  سن 
  وظیفه نرسیده اند.

  معافیت تکفل دائم   5
دائم   معافیت  کارت  که  دانشجویانی 

  تکفل را دریافت نموده اند. 

معافیت پزشکی    6
  موقت 

موقت   معافیت  کارت  که  دانشجویانی 
پزشکی دریافت نموده اند و لزوم تمدید  

  کارت در سالهاي بعدي وجود دارد.

معافیت پزشکی    7
  دائم 

پزشکی  دا معافیت  کارت  که  نشجویانی 
  دائم دریافت نموده اند.

  معافیت زمان صلح   8

نیروي   وجود  علت  به  که  دانشجویانی 
از   معافیت  کارت  صلح  زمان  مازاد 
یا   و  اند  نموده  دریافت  وظیفه  خدمت 
دانشجویانی که با استفاده از طرح مقام  
نموده   یافت  در  معافیت  رهبري  معظم 

  اند

    1337متولدین   9
  و قبل از آن 

دانشجویانی که تاریخ تولد آنها سال  
  و قبل از آن می باشد. 1337

  سرباز ترخیصی   10

خدمت   انجام  درحال  دانشجو  چنانچه 
آزمون   در  و  باشد  عمومی   وظیفه 
انجام   ادامه  از  باشد،  شده  پذیرفته 
می   ترخیص  عمومی  وظیفه  خدمت 
این دانشجو   وظیفه  نظام  شود. وضعیت 

  ی باشد  سرباز ترخیصی م 
    معافیت دو برادري   11

  خرید خدمت   12
خدمت   که  مذکر  دانشجویان  براي 
کارت   و  اند  نموده  خریداري  را  وظیفه 

  مربوطه را دریافت  کرده اند 

پرسنل نیروي    13
  نظامی و انتظامی 

که   دانشجویانی  براي  گزینه  این 
استخدام نیروهاي نظامی و انتظامی می  

  باشند در نظر گرفته شده است 
  
  

  
  
 

یف
رد

  

وضعیت نظام  
  وظیفه

  

  توضیحات 
  

  بورسیه   14

در  خدمت  متعهدین  براي  گزینه  این 
از   پس  که  سازمانها  و  ها  وزارتخانه 
می شوند  معاف   ، تعهد خدمت  انجام 

  در نظر گرفته شده است 
    خانواده شهدا   15
    طلبه   16

  تبعه خارج   17
وظیفه   نظام  وضعیت  براي  گزینه  این 

ر تبعه خارج از کشور  دانشجویان مذک
  پیش بینی شده است. 

 


