دانشـگاه آزاد اسـالمي واحـد زاهـدان
* چک لیسـت مراحل ثبت نام از پذيرفته شـدگان سال
مقطع تحصیلي :کارداني پیوسته

کارداني ناپیوسته

کارشناسي پیوسته

کارشناسي ناپیوسته

 -1رشته قبولي در دانشگاه:

 -5شماره شناسنامه:

 -2نام خانوادگي:

 -6کدملي:

 -3نام:

 -7محل تولد:

 -4نام پدر:

 -8تاریخ تولد :

مرحله

شرح اقدام

1

مشمولین (ويژه برادران)

2

احراز هويت

3

کنترل مدرک پايه

4

باجه پست

5

تشکیل پرونده

6

درج مشخصات در سیستم

* تذكر مهم  :دانشجوی گرامی

مدارک اخذ شده

نوع رشته قبولي

و مدارك اخـذ شده *
کارشناسي ارشد ناپیوسته

نظریه در مورد

نام و نام خانوادگي

وضعیت مدارک

كنترل كننده

دکتري حرفه اي

تاریخ

دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته ارائه -1اصل مدرک پایه -2ریزنمرات  -3تاییدیه تحصیلی
دوره کاردانی،کارشناسی پیوسته و دکترای حرفه ای ارائه -1اصل مدرک پایه -2ارزش تحصیلی

از زمان ثبت نام به مدت  2ماه الزامی می باشد در غیر اینصورت از تحصیل ممانعت بعمل خواهد آمد .

امضاء

فزم A

داًشگاُ آساد اسالهی ٍاحذ ساّذاى

تَجِ :ایي فزم را خَاًا ،دقیق ،طحیح ٍ با خَدکار آبی تکویل ًواییذ.
اطالػات شٌاسٌاهِ ای
ً -1ام خاًَادگی:

 -6کذهلی:

 -11هحل طذٍر شٌاسٌاهِ:

ً -2ام:

 -7تاریخ تَلذ:

 -12حَسُ طذٍر شٌاسٌاهِ:

ً -3ام پذر:

 -8تاریخ طذٍر شٌاسٌاهِ:

 -13جٌسیت :هزد

 -4شوارُ شٌاسٌاهِ:

 -9شْز هحل تَلذ:

ٍ -14ضؼیت تاّل :هجزد

 -5سزیال ٍسزی شٌاسٌاهِ:

 -10استاى هحل تَلذ:

سى
تاّل

ٍ -15ضؼیت هحلی :بَهی غیزبَهی

اطالػات فزدی
 -1دیي :اسالم تشیغ

سرتشتی

اسالم تسٌي

هسیحی

کلیوی

ٍ -2ضؼیت شغلی:هحل کار :آدرس هحل کار:
ٍ -3ضؼیت هسکي :شخظی

خَابگاُ

استیجاری

سایز

 -4آدرس هحل سکًَت :شْز ً :شاًی:
تلفي ّوزاُ:

پالک :کذپستی :تلفي ثابت:

اطالػات آخزیي هذرک تحظیلی
 -1پیش داًشگاّی

دیپلن ًظام قذین

فٌی حزفِ ای

دیپلن ًظام جذیذ(کارٍداًش

)

 -2رشتِ گزایش آخزیي هذرک تحظیلی:
ً -3ام هَسسِ اخذ هذرک (ًام دبیزستاى یا پیش داًشگاّی ):
 -4تاریخ اخذ هذرکً :یوسال اٍل

دٍم

تابستاى

سال تحظیلی/ :

/

 -5هؼذل:

ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ
ایي قسوت تَسط هشوَلیي تاییذ هی گزدد .
ٍضؼیت ًظام ٍظیفِ:

 -1کارت پایاى خذهت

 -2کارت هؼافیت دائن ....................

 -3هؼافیت هَقت پششکی  /کفالت /هَارد خاص /سِ بزادری

 -4استخذام رسوی ًیزٍّای هسلح  /ساسهاًْاًْ /ادّا

 -5هؼافیت تحظیلی
هشخظات کارت هزبَطِ:

الف) شوارُ کارت هزبَطِ :ب) طادرُ اس :ج) تاریخ طذٍر کارت:
ج) تاریخ شزٍع خذهت:

/ /

 13د) تاریخ پایاى خذهت:

/ /

13

اداهِ تکویل اطالػات پشت طفحِ

اطالػات اجتواػی
 -1هلیت :ایزاًی

غیزایزاًی

 -2کشَر:
 -3ساسهاى پَشش دٌّذُ:
ػادی

بٌیاد جاًباساى

بٌیاد شْیذ

ساسهاى بْشیستی

کویتِ اهذاد

ٍ-4ضؼیت اجتواػی:
ػادی

خاًَادُ شْیذ( ّوسز

استفادُ اس سْویِ  :بلی

فزسًذ

) آساد (ّوسز

فزسًذ

خیز

اطالػات تکویلی
 -1هشخظات پذر:

ًامً :ام خاًَادگی :هیشاى تحظیالت :شغل:
تلفي ثابت ّ /وزاُ :هیشاى درآهذ:
آدرس هحل کار:

 -2هشخظات هادر:

ًامً :ام خاًَادگی :هیشاى تحظیالت :شغل:
تلفي ثابت ّ /وزاُ :هیشاى درآهذ:
آدرس هحل کار:

ایي قسوت تَسط کاربز ثبت ًام کاهل هی گزدد.
هشخظات فزم کاهل است
هشخظات فزم ًاقض است
اسن ٍ هشخظات کاربز:
اهضاء:

شوارُ شٌاسایی داًشجَ:

) بسیجی فؼال

جاًباس

ایثارگزاى

فرم عضويت كتابخانه مركسي دانشگاه آزاد اسالمي واحذ زاهذان

وام ي وام خاوًادگي :

شمارٌ شىاسىامٍ :

محل تًلذ:

شمارٌ ملي:

مقطع :

جىسیت:
شغل:

محل کار:

کارداوي

مرد

کارشىاسي پیًستٍ

زن

وام پذر :

تاريخ تًلذ:

رشتٍ تحصیلي:

کارشىاسي واپیًستٍ

شمارٌ پرسىلي
(کارمىذ داوشگاٌ):

کارشىاسي ارشذ

وحًٌ َمكاری :
حق الذريس

آدرس مىسل:

تلفه َمراٌ:

/

/

شمارٌ شىاسايي:

دکتری حرفٍ ای

کارمىذ

دکتری تخصصي

َیات علمي

