بسمه تعالی
فرم درخ واست ثبت نام پذيرفته شدگان با آزمون و بدون آزمون مؤسسه آموزش عالي سينا
لطفاً موارد زير را مطابق شناسنامه و ساير مدارك معتبر بطور دقيق و خوانا تكميل نماييد.

الف -مشخصات شناسنامه اي دانشجو:
 .٢نام خانوادگي:
 .١نام:
 .٦ﻣحل تولد)شهر يا روﺳتا(:

 .٤شماره شﻨاﺳﻨاﻣﻪ
 .٣نام پدر:
شهر:
 .٧ﻣحل صدور شﻨاﺳﻨاﻣﻪ :حوزه:

تاريخ صدور:
 .٨تاريخ تولد:
 .١٣آدرس ﻣحل ﺳكونت:
 .١٤تلفن ﻣﻨزل بﻪ ﻫمراه كد:

 .٩جﻨسيت :زن ﻣرد

 .١٠تابعيت:

 .٥شماره ﻣلي:
اﺳتان:
 .١٢ﻣﺬﻫﺐ :شيعﻪ ﺳﻨي

 .١١دين:

 .١٦تلفن ﻫمراه ولي:

 .١٥تلفن ﻫمراه:

ب -سوابق تحصيلي دانشجو براساس آخرين مدرك تحصيلي:
ايﻨجانﺐ داراي ﻣدرك ديپلم نظام قديم ﻣتوﺳطﻪ دوره پيش دانشگاﻫي نظام جديد
تحصيﻼت حوزوي از ﻣدرﺳﻪ

دانشگاه

حوزه علميﻪ

فوق ديپلم
اﺳتان

شهرﺳتان

ليسانس
در ﺳال

فوق ليسانس
فارغ التحصيل شده ام.

ج -وضعيت شغلي دانشجو:
 .١شاﻏل

درصورت شاغل بودن
نام شغل:
آدرس و شماره تلفن ﻣحل كار:

 .٢ﻏيرشاﻏل
آزاد

نوع شغل :دولتي

د -مشخصات والدين دانشجو:
شغل:
شغل:

پدر :نام و نام خانوادگي:
ﻣادر :نام و نام خانوادگي:
ه -مشخصات همسر دانشجو:
نام پدر:

نام ونام خانوادگي:
آدرس و شماره تلفن ﻣحل كارﻫمسر:
آدرس و شماره تلفن ﻣحل ﺳكونت ﻫمسر:

شماره شﻨاﺳﻨاﻣﻪ:

و -وضعيت نظام وظيفه )مخصوص برادران(:
كارت پايان خدﻣت 

داراي ﻣعافيت دائم پزشكي

داراي ﻣعافيت ﻣوقت پزشكي كﻪ ﻣوعد آن پايان نپﺬيرفتﻪ اﺳت 

كفالت
داراي ﻣعافيت عﻨايات رﻫبري

داراي دفترچﻪ آﻣاده بﻪ خدﻣت كﻪ تاريخ اعزام آن
خريد خدﻣت
 ١٣ / /شروع شده و در تاريخ  ١٣ / /پايان ﻣي پﺬيرد.
را دارم.
ﻣﻘطﻊ
با تاييد ﻣطلﺐ فوق درخواﺳت ثبت نام در رشتﻪ
/

 ١٣ /ﻣي باشد و يا در حين خدﻣت ﻫستم  كﻪ از تاريخ

نام و نام خانوادگي:

تاريخ:

اﻣضاء

بسمه تعالي

لطفا عكس خود را
در اين ﻣحل
بچسبانيد.

مرکز آمار و کامپيوتر "پرسشنامه دانشجويﯽ"



نام خانوادگي:
نام:





نام پدر:

شماره شناسنامه .....................:محل صدور........................:تلريخ تولد....................:محل تولد...................:
 -١نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي.......................:
 -٢نام دانشكده.....................:
 -٣نام رشته تحصيلي.........................:
 -٤وضع تاهل:

مجرد:

تعداد فرزندان.......:نﻔر

متاهل

 -٥وضعيت نظام وظيﻔه:دفترچه آماده به خدمت معافيت تحصيلي معافيت از خدمت كارت پايان خدمت
 -٦متدين به كداميك از اديان هستيد:اسﻼم



 -٧رشته تحصيلي مقطع متوسطه :رياضي

كليمي

عيسوي

تجربي

ادبيات

زرتشتي
هنرستان

 -٨سال اخذ مدرك ديپلم متوسطه...............:
 -٩محل اخذ مدرك ديپلم متوسطه :استان....................شهر.................منطقه..............دبيرستان.................
 -١٠سال ورود به دانشگاه.............:
 -١١در سال تحصيلي جاري در چه مقطعي تحصيل مي كنيد :فوق ديپلم ليسانس فوق ليسانس دكترا
 -١٢آيا در دوران آموزش عالي ترك تحصيل داشته ايد :بلي

خير

از تاريخ..................تا تاريخ...............

نام رشته قبلي.....................نام موسسه قبلي........................................
 -١٣چند ترم تحصيلي تاكنون به اتمام رسانده ايد..............:ترم
 -١٤تعداد واحد هايي كه تاكنون گذرانده ايد........................:واحد
 -١٥نوع محل تامين مخارج:والدين

شخصي

كمك هزينه

 -١٦نوع محل سكونت:خوابگاه دانشجويان نزد والدين يا فاميل

ساير با ذكر نام.........................
اجاره

ميزان اجاره.............................ريال

 -١٧آدرس محل سكونت والدين................................................................:تلﻔن......................................:
 -١٨آيا غير از تحصيل بكار ديگري مشغول هستيد":نوع فعاليت"..............................................
 -١٩آدرس محل كار....................................................:تلﻔن.........................................:

 -٢٠مشخصات خانواده)پدر،مادر همسر،خواهران،برادران(
رديف نام و نام خانوادگي

نام پدر

نسبت

ميزان

شغل

آدرس محل كار

تحصيﻼت

 -٢١مشخصات  ٣نﻔراز دوستان صميمي و نزديك
رديف نام و نام خانوادگي

ميزان

شغل

تحصيﻼت

مدت

شماره

آدرس

تلﻔن

آشنايي

 -٢٢فعاليت هايي كه از پيروزي انقﻼب تاكنون داشته ايد:
رديف

تاريخ

نام نهاد يا ارگان

محل خدمت

امضاء دانشجو

از تاريخ تا تاريخ

علت كناره گيري

مهر دانشگاه

بسمه تعالي

اطﻼعيه كميته انضباطي دانشجويان
اينجانب

فرزند

صادره از

متولد

دانشجوي رشته

مقطع

موسسه آموزش عالی سينا

به شماره شناسنامه
داراي شماره دانشجويي

بتاريخ

سهميه قبولي

در موسسه آموزش عالي سينا در سال  ١٣--با آگاهي و اطﻼع كامل متعهد مي شوم قوانين و مقررات انضباطي دانشگاه مندرج در ذيل
را رعايت نموده و هيچگاه در جهت تضعيف يا نقض شئونات جامعه اسﻼمي حركت ننمايم.
 -١احترام به شعائر اسﻼمي و رعايت مقررات و قوانين دانشگاه و قوانين جمهوري اسﻼمي ايران الزامي است.
 -٢رعايت حجاب اسﻼمي براي خواهران در محيط آموزشي و خوابگاه الزامي است.
 -٣پوشيدن لباس هاي منافي با شئون اخﻼقي و دانشجويي براي تمامي دانشجويان ممنوع و در صورت مشاهده برابر مقررات
انضباطي وزارت علوم تحقيقات و فناوري با آنها رفتار خواهد شد.
 -٤استفاده و توزيع لوازم سمعي و بصري غيرمجاز در محيط دانشگاه و خوابگاه ممنوع است.
 -٥ترويج و استفاده از عﻼئم گروه هاي ضد ديني و معاند با جمهوري اسﻼمي ايران ممنوع مي باشد.
 -٦ظاهر شدن مغاير با شئونات و آداب اسﻼمي در محيط و اماكن عمومي دانشگاه ممنوع است.
 -٧رعايت مقررات انضباطي سكونت در خوابگاه مصوبه وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي كليه دانشجويان مستقر در خوابگاه
الزامي است و دانشجويان در برابر مفاد آن مسئول شناخته مي شوند.
 -٨رعايت متانت و وقار اخﻼقي در محيط هاي عمومي دانشگاه مانند سرويس هاي آمد و رفت و راهروهاي محيط آموزشي آنچنانكه
شان دانشجويي اقتضاء آن را دارد الزامي است.
 -٩استعمال دخانيات در محيط آموزشي دانشگاه و خوابگاه ممنوع است.
 -١٠انتظامات دانشگاه موظف به جلوگيري و ممانعت از ورود دانشجوياني است كه مفاد بندهاي  ٢و ٣را رعايت نمي كنند.
 -١١شرب خمر و قمار در تمامي اماكن مربوط به دانشگاه ممنوع مي باشد و با فراد خاطي برخورد مي گردد.
 -١٢حمل و يا استفاده از سﻼح هاي گرم و سرد در محيط هاي مربوط به دانشگاه ممنوع مي باشد.

تاريخ و امضاء

اطﻼعات دانشجو مورد تاييد مي باشد □

نمي باشد□.

