بسمه تعالي
دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر

محل الصاق
عكس

شماره دانشجويي :
نام :

نام خانوادگي :

شماره شناسنامه :
جنس  :مرد

زن

عنوان ديپلم:
تاريخ اخذ مدرك :

نام خانوادگي قبلي (در صورت تغيير)

محل صدور :
متدين به كدام يك از اديان هستيد ؟
معدل كل ديپلم :

وضعيت نظام وظيفه  :كارت پايان خدمت
نمائيد

معدل كتبي ديپلم :

كارت معافيت دائم

محل اخذ مدرك پيش دانشگاهي  :استان:

متأهل

تاريخ اخذ ديپلم :
شهر:

ماه سال
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مركز پيش دانشگاهي :

معدل كتبي مدرك پيش دانشگاهي :

كارت معافيت موقت

متعهد خدمت

عضو رسمي نيروهاي نظامي و انتظامي

وزارتخانه يا سازمان را مشخص

نياز به اخذ دفترچه آماده به خدمت ندارد

ترخيص از خدمت

آيا قبالً در دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي تحصيل نموده ايد  :بلي

اينجانب در سال تحصيل

شهر:

بخش:

دبيرستان :

فارغ التحصيل يا دانش آموز سال آخر كه بر اساس اعالم سازمان سنجش براي شركت در آزمون سراسري سال

دفترچه آماده به خدمت در زمان اعتبار آن

وضعيت تأهل  :مجرد

محل تولد  :شهر :

محل اخذ ديپلم  :استان :

 13عنوان مدرك پيش دانشگاهي :

ماه سال

شماره ملي

تاريخ تولد (روز/ماه/سال) :

نام پدر:

(در صورت تأهل)

خير

تاريخ ازدواج

سهميه قبولي در آزمون سراسري  :مناطق

دانشگاه علوم و فنون دريايي خرمشهر در رشته تحصيلي

نام رشته تحصيلي

مقطع تحصيلي

نام دانشگاه يا مؤسسه آموزش عالي

تعداد فرزندان
منطقه

شاهد

مقطع تحصيلي

خانواده شهدا

جانبازان

به شماره دانشجويي

رزمندگان

آزادگان
مي باشم.

در صورت اشتغال وضعيت شغلي خود را در ده سال گذشته در جدول زير توضيح دهيد :
مشاغل

نام سازمان يا مؤسسه

عنوان شغل

تاريخ شروع و خاتمه

شهر محل كار

شغل فعلي
مشاغل قبلي 1
مشاغل قبلي 2

جدول مشخصات خانوادگي
نام و نام خانوادگي پدر و مادر و

نسبت

برادران و خواهران

سن

شغل

وضعيت تأهل

محل كار (نام شهرستان و نام سازمان يا
مؤسسه)

دريافتي ماهانه بريال

جدول مشخصات خانوادگي جهت دانشجويان متأهل
نام و نام خانوادگي همسر و فرزندان

نوع و محل سكونت در خرمشهر  :نزد والدين

سن

نسبت

نزد برادر يا خواهر

شهرستان محل سكونت فعلي

خوابگاه

نزد فاميل

شغل

ا ستيجاري

بريال

ميزان اجاره

نشاني و شماره تلفن محل سكونت خانواده دانشجو در شهرستان :
محل امضاء و اثر انگشت دانشجو
توضيح اينكه  :از فرم مربوطه  5نسخه با ا لصاق  5قطعه عكس  3*4تهيه و تكميل گردد.
نسخه اداره حراست دانشگاه .
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نسخه آموزش دانشكده .
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نسخه اداره سكونت دانشجويي .
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نسخه اداره رفاهي دانشجويي .

