
 

 «بسمه تعالي » 

 اي تبريزحرفه دانشکده فني و

 برگ ثبت نام

  :کد دانشجو                                                 تکمیل شود(    دانشجو)این قسمت توسط                      

    محل تولد:                              سنامه:       شماره شنا             نام خانوادگي:                            نام پدر:            نام:             

           کارشناسي   مقطع: کارداني                              محل صدور:                                کدملي:  31   :     /    /تولد تاريخ

 شبانه                                      روزانه    وضعيت تحصيلي:  بهمن                       مهر ترم ورودي:         رشته قبولي:                      

 متاهل                                    وضعيت تاهل: مجرد          جنسيت:   مرد          زن                  

 

ديپلم کارودانش                                                                         ديپلم فني و حرفه اي       نوع مدرک قبلي:           شيعه               سني  ين:                  مذهب: د

             31/     تاريخ اخذ مدرک:       /             اخذ مدرک:            محل      شرح رشته قبلي )عنوان ديپلم يا فوق ديپلم(:                 

                 معافيت دائم           برگ ترخيص               دفترچه آماده به خدمت        داراي :  ،وضعيت نظام وظيفه                  معدل کل:

                                        آزاد                             غير شاغل         دولتي     ،وضعيت اشتغال              غير مشمول  کارت پايان خدمت        

   بوميغير     يساير موارد      دانشجوي: بوم         مناطق         رزمندگان          جانبازانشاهد         سهميه قبولي: آزاد       

                                                                 

              شغل پدر                            شغل مادر                              وضعيت جسماني                     رديف قبولي: 

 خير      هاي حمايتي است  بلي           آيا دانشجو زير نظر سازمان

  بنياد شهيد کميته امداد امام خميني )ره (         نام سازمان حمايتي: بهزيستي        

 همراه والدين:تلفن همراه دانشجو:                              تلفن تلفن ثابت:                                           

 .                                                                                                     واحد/پالک ............................. ..................خيابان/کوچه  :  .............................................................. شهر /روستاآدرس: استان: ..

 امضاء دانشجو:                       نام و نام خانوادگي                                                                                           

 

 دانشجو چک لیست مدارک ثبت نام                               ( تکمیل شود دانشگاه )این قسمت توسط                           

 مسئول امضاي و نام خانوادگي نام و  سهميه قبولي:                   رديف قبولي:                       فيش بيمه: 3

   ليست قبولي تحصيلي دانشجو با اي وتطبيق مشخصات شناسنامه 2

  کارت شرکت درکنکور 1

  با اصل آن فحات( ) از تمام صفتوکپي شناسنامه ( و 1*4قطعه 32کنترل عکس) 4

  آن اصل رو( با کنترل فتوکپي کارت ملي )پشت و 5

  شد مدارک بررسي *

 امضاي مسئول نام خانوادگي و نام و  کنترل کد نوع ديپلم متوسطه بارشته قبولي  6

    قبض رسید تائیديه ديپلم شده نمرات تاييد ريز گواهي آن و اصل مدرک ديپلم /کارداني يا 7

  نظام وظيفه( گواهي از يا معافيت، )تصويرکارت پايان خدمت يا ترل مدرک نظام وظيفهکن 8

  فرم نماد( تعهد، هاي ثبت نام )فرم مشخصات،فرم 9

 معرفي نامه از نهادها 31

 رسي شد          پرونده بر

 

*  

 .باشدثبت نام بالمانع مي ررسي شد مدارک تکميل وبموارد فوق   
 مسئول کنترل نهايي                                                                                                                                                              

 نام ونام خانوادگي                                                                                                                                                                

 امضاء                                                                                                                                                                

 فرم یک


