جاي عکس

فرم اطالعات و مشخصات دانشجويان
مقطع قبولی  :کارداني پيوسته  کارداني ناپيوسته  کارشناسي پيوسته  کارشناسي ناپيوسته  کارشناسي ارشد 
ورودي  :مهر  بهمن  سال

نوع گرايش

رشته قبولی

 -1اطالعات فردی دانشجو :
نام و نام خانوادگی دانشجو:
تعداد برادر ........... :تعداد خواهر
دين:

نام پدر:
.............

نام و نام خانوادگی مادر:
تاريخ تولد:

شماره شناسنامه:

مذهب:

/

/

محل تولد:

شماره ملی:

جنسیت :زن  مرد 

وضعیت تاهل  :مجرد  متأهل 

نام همسر  ...................................... :تعداد فرزند ....................

وضعیت نظام وظیفه برادران  :کادر نظامی  مشمول با دفترچه  مشمول بدون دفترچه 
دارای کارت معافیت دايم  دارای کارت پايان خدمت  سرباز ترخیصی 
نوع سهمیه قبولی :مناطق  3  2  1

شماره داوطلبی در کنکور:
رتبه کنکور:

نهادها  شاهد  رزمندگان  عشاير  آزادگان  جانبازان  مناطق محروم  غیره 

 -2اطالعات تحصیلی دانشجو:
نوع گروه آزمايشی در کنکور :رياضی و فنی  تجربی  انسانی  هنر  زبان 
نوع و رشته

مدرک

محل اخذ مدرک

تاريخ اخذ مدرک

معدل کل مدرک

ديپلم
پیش دانشگاهی
کاردانی
کارشناسی

 – 3نوع سکونت دانشجو:
 -1بومی  غیر بومی 

 -2ملکی  اجاره ای  سازمانی 

 -3خوابگاه دانشجويی 

نشانی محل سکونت فعلی در تبريز............................................................................................................................................................................................................................. :
شماره تلفن ثابت:

شماره تلفن فرد رابط:

شماره تلفن همراه:

نشانی محل سکونت دايمی............................................................................................................................................................................................................................................. :
تلفن ثابت منزل با درج پیش شماره شهرستان:
شغل پدر:

کد پستی:
نشانی محل کار پدر........................................................................................................................................................... :
تلفن همراه پدر

تلفن محل کار پدر با پیش شماره شهرستان

1

 4ـ اطالعات دانشجويان شاغل:
شغل

محل کار

تاريخ شروع و خاتمه

نشانی محل کار و تلفن با پیش شماره

سمت

 5ـ میزان مهارت های دانشجويان :
فعالیت های فرهنگی و هنری ،سیاسی و اجتماعی يا ورزشی که داشته ايد و در زمینه های مذکور مهارت داريد و يا دارای حکم
قهرمانی و مقام می باشید در جدول زير بنويسید و کپی آن را جهت استفاده الزم ضمیمه فرمايید.

رديف

میزان مهارت

عنوان فعالیت

مدت فعالیت

عنوان مقام

نوع مدرک

1
2
3
4

 6ـ عالقه مندی ها :
کانون قرآن و عترت  کانون هالل احمر  کانون شعر و ادبيات  کانون هنر و موسيقي  بسيج دانشجویي  انجمن هاي علمي 

تمايل به فعالیت :

هنری و ادبی در رشته ی .......................................................... :

قرآني و عترت رشته ي .................................................. :

تمايل به فعالیت در انجمن هاي علمي در رشته  ................................................. :فعاليت هاي ورزشي در رشته ي ................................................ :
اينجانب  .................................................................اين فرم را صادقانه و با دقت تکمیل کرده و صحت اطالعات آن را تأيید می نمايم و با آگاهی از اين که اظهار
هر گونه مطالب نادرست ،ناقص و يا کتمان حقايق بر اساس آيین نامه انضباطی دانشجويان خالف مقررات بوده و پیگرد قانونی دارد ،متعهد می شوم :
-1

کلیه مقررات و آيین نامه های آموزشی و انضباطی مؤسسه آموزش عالی رشديه را که مطابق با ضوابط شورای عالی انقالب فرهنگی و وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوری تعیین شده است ،قبول و خود را ملزم به اجرای آنها بنمايم .بديهی است در صورت ارتکاب هر گونه تخلف انضباطی ،تصمیمات متخذه از سوی مسئولین
ذيربط را پذيرا بوده و هیچ گونه اعتراضی نسبت به احکام صادره از سوی مسئولین انضباطی مؤسسه نخواهم داشت.

-2

کلیه مقررات و دستورالعمل های صادره از سوی سازمان وظیفه عومی ناجا را قبول و خود را ملزم به رعايت آنها بنمايم و در صورت عدم رعايت اين مقررات
مسئولیت عواقب آن را برعهده خواهم گرفت .

-3

کلیه هزينه های تحصیلی در مؤسسه آموزش عالی رشديه را مطابق آئین نامه نحوه دريافت شهريه دانشگاهها و موسسه های آموزش عالی غیردولتی –
غیرانتفاعی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری مصوب  94/5/5تا پايان تحصیالت خويش که منتهی به اخذ مدرک تحصیلی می گردد ،قبول داشته و نسبت به
پرداخت بموقع آنها و نیز در صورت انصراف نسبت به پرداخت هزينه های انصراف برابر آئین نامه مذکور اقدام نمايم.

-4

در صورتی که از طرف اينجانب هرگونه خسارتی به اموال مؤسسه وارد گردد ،آن را جبران نمايم .

-5

هر گونه تغییرات در اطالعات و نشانی و شماره تلفن های مندرج در فرم را در اسرع وقت به صورت کتبی به امور دانشجويی اعالم نمايم.

تاريخ تکمیل  ..........................................نام و نام خانوادگی و امضای دانشجو ...........................................
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