
  
  »بسمه تعالی « 

  :کد دانشجو          دانشکده فنی وحرفه اي تبریز                       
     برگ ثبت نام

  )   تکمیل شوددانشجواین قسمت توسط (                
:                 محل تولد             :       سنامهناشماره ش:                 نام پدر:                            نام خانوادگی         :             نام 

  کارشناسی              کاردانی     : مقطع                         :   محل صدور                             :کدملی  13  :     /    / تولد  تاریخ
شبانه                                      روزانه    : وضعیت تحصیلی بهمن                       مهر :يترم ورود:                               رشته قبولی 

  مجرد             متاهل                        : وضعیت تاهل               مرد          زن                  :   جنسیت
  

  
دیپلم کارودانش                                                                       دیپلم فنی و حرفه اي       :نوع مدرك قبلی           شیعه               سنی  : مذهب             :      دین 

             13/     :       /  تاریخ اخذ مدرك                       :محل اخذ مدرك      ):                 عنوان دیپلم یا فوق دیپلم(شرح رشته قبلی 
                 معافیت دائم           برگ ترخیص              دفترچه آماده به خدمت      : داراي  ،وضعیت نظام وظیفه                   :معدل کل

                                        آزاد                             غیر شاغل         دولتی     ،وضعیت اشتغال              غیر مشمول  کارت پایان خدمت        
    بومیغیر     یبوم: سایر موارد      دانشجوي         مناطق         رزمندگان          جانبازانشاهد         آزاد       : سهمیه قبولی

                                                                  
  

               شغل پدر                            شغل مادر                              وضعیت جسمانی                     : ردیف قبولی
  آیا دانشجو زیر نظر سازمانهاي حمایتی است  بلی                خیر 

      بنیاد شهید )        ره (بهزیستی        کمیته امداد امام خمینی : نام سازمان حمایتی  
  :همراه والدین:                              همراه دانشجو:                                             ثابت : تلفن
.                                                                                                     ..............پالك /واحد.................................کوچه  /خیابان:  ................................... روستا/شهر ........................... : ..استان: آدرس

امضاء دانشجو      -نام و نام خانوادگی 
 

  چک لیست مدارك ثبت نام دانشجو                               ) تکمیل شود دانشگاه این قسمت توسط(                           
  نام ونام خانوادگی وامضاي  مسئول    :فیش بیمه:                       ردیف قبولی:                   سهمیه قبولی   1
      نامه اي وتحصیلی دانشجو بالیست قبولیتطبیق مشخصات شناس  2
    کارت شرکت درکنکور  3
    با اصل آن ) از تمام صفحات( وفتوکپی شناسنامه)  3*4قطعه 12(کنترل عکس  4
  بااصل آن) پشت ورو(کنترل فتوکپی کارت ملی   5

            .                                                                مدارك بررسی شد
 
  *  

  نام ونام خانوادگی وامضاي  مسئول    کنترل کد نوع دیپلم متوسطه بارشته قبولی   6

       قبض رسید تائیدیه دیپلم ,کاردانی یاگواهی آن وریزنمرات تاییدشده /اصل مدرك دیپلم   7
    )تصویرکارت پایان خدمت یامعافیت،یاگواهی ازنظام وظیفه(کنترل مدرك نظام وظیفه  8
    )فرم مشخصات،تعهد،فرم نماد(فرمهاي ثبت نام   9

  معرفی نامه از نهادها  10
  .          رسی شدپرونده بر

 
  *  

  ررسی شد مدارك تکمیل وثبت نام بالمانع می باشد بموارد فوق   
  مسئول کنترل نهایی                                                                                                                                            

  نام ونام خانوادگی                                                                                                                                                
 امضاء                                                                                                                                               


