دفتز فزَىگ اسالمي

فزم ارسيابي پذيزفتٍ شذگان

داوشگاٌ آساد اسالمي ياحذ ساَذان

محل الصاق

آسمًن سزاسزي

عكس

پيًست 17

سشتِ تحصيلي دس داًشگبُ :

ٍسٍدي هْش

همطغ تحصيلي :

 /ثْوي سبل

الف  :مشخصات داوشجً :
ًبم :
تبسيخ تَلذ:

ًبم خبًَادگي :
هحل تَلذ:

شوبسُ شٌبسٌبهِ :

ًبم پذس :

هحل صذٍس :

تبثؼيت  :ايشاًي غيش ايشاًي تبثغ :

جٌس  :هشد صى هتبّل هجشد تؼذاد فشصًذ  :ديي هسلوبى ( شيؼِ سٌي ) الليت هزّجي
يضعيت اجتماعي  :خبًَادُ شْيذ آصادُ

جبًجبص ٍ ايثبسگشً سجت:

ب  -وظام يظيفٍ  :پبيبى خذهت هشوَل هؼبفيت ًَ(ع هؼبفيت :
ج -يضعيت شغلي  :شبغل فبلذ شغل شغل آصاد ًيشٍّبي هسلحًَ ع شغل :
ًبم سبصهبى ًْ،بد يب هَسسِ
آدرس ي تلفه محل كار :
د-آخزيه مذرك تحصيلي  :ديپلن فَق ديپلن ليسبًس حَصٍي( سشتِ تحصيلي
آدسس ٍ تبسيخ اخز آخشيي هذسن تحصيلي :
س -اطالعات خاوًادگي :
ًسجت

ًبم ٍ ًبم خبًَادگي

پذس
هبدس
ّوسش
خَاّش يب ثشادس
خَاّش يب ثشادس
خَاّش يب ثشادس

د سكًوت  :بًمي

 غيز بًمي 

تبسيخ تَلذ

شغل

تلفي

آدسس هحل كبس

تلفي :

آدسس هحل سكًَت شْشستبى :
آدسس هحل سكًَت صاّذاى :

تلفي :

آدسس ٍ كشٍكي هحل سكًَت شْشستبى

شوبل

تلفي ّوشاُ :

آدسس ٍ كشٍكي هحل سكًَت صاّذاى

شوبل

َـ  -اطالعات فزَىگي :
 - 1دس صهيٌِ اهَس فشٌّگي چِ فؼبليتْبي داشتِ ايذ يب ػاللِ هٌذ ثِ فؼبليت ّستيذ ؟
لشآىً / وبص /هْذٍيت ّ /يبت / ثسيج / طشاحي / خطبطي  /سبيش 
ًبم سبصهبى يب ًْبد فؼبليت :
 - 2چٌبًچِ دس ايبم تحصيلي هي تَاًيذ ثب كبًًَْبي فشٌّگي ًْبد ًوبيٌذگي همبم هؼظن سّجشي ٍ دفتش فشٌّگ اسالهي داًشگبُ
ّوكبسي ًوبيٌذ ليذ فشهبيٌذ:
كبًَى لشآى ٍ ػتشت  /كبًَى ًوبص ٍ هٌبسجتْب / كبًَى هْذٍيت  /كبًَى فشٌّگي اجتوبػي / كبًَى جٌجش ًشم
افضاس  /كبًَى هطبلؼبتي 
ي – قابل تًجٍ :
 - 1كليِ داًشجَيبى دس ايبم تحصيل هلضم ثِ سػبيت كبهل شئًَبت اسالهي ثَد ٍ سػبيت حجبة اسالهي ثشاي خَاّشاى
ٍ ثشادساى الضاهي هي ثبشذ دس غيش ايي صَست ثب داًشجَيبى هتخلف ثشاثش ضَاثط آئيي ًبهِ آهَصشي ٍ اًضجبطي
ثشخَسد خَاّذ شذ
 - 2تشكيل ّش گًَِ جلسبت اص سَي داًشجَيبى دس داًشگبُ ثذٍى ّوبٌّگي هسئَليي ٍ شَساي فشٌّگي هوٌَع هي
ثبشذ ٍ ثب افشاد خبطي ثشاثش همشسات سفتبس خَاّذ شذ
ايٌجبًت

كليِ هَاسد فَق سا دليمبً تبئيذ هي ًوبين ٍ هتؼْذ هي گشدم دس صَستي كِ داًشگبُ اص ّش

همطؼي ثِ خالف هَاسد ركش شذُ ثشسذ طجك همشسات ٍ لَاًيي اًضجبطي داًشگبُ ثب ايٌجبًت ثشخَسد ًوبيذ
وام ي وام خاوًادگي داوشجً :
امضا ء داوشجً :
تاريخ :

