بسمه تعالي

اطالعات دانشجويي دانشجويان دوره کارشناسي ارشد

وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري
مؤسسه آموزش عالي آل طه

اطالعات دانشجــويي
نام گرايش:

نام رشته :

سال ورود :

مقطع تحصيلي :

اطالعات فـــردي :
نام و نام خانوادگي :
کد ملي :

Email:

نام پدر :
مليت :

شماره شناسنامه :
دين :

وضعيت تأهل  :مجرد

مذهب :

وضعيت بيمه  :بيمه نيستم

تاريخ تولد / :

خدمات درماني تأمين اجتماعي

محل تولد :

/

متأهل :
ساير :

نيروي مسلح

مشخصات همسر :
نام و نام خانوادگي

تحصيالت

سال تولد

شغل

سال ازدواج

درآمد ماهيانه

توضيحات

تعداد فرزند

نشاني کامل محل سکونت خانواده :
شهرستان :

استان:

تلفن دانشجو در مواقع ضروري:

کدپستي :

سکونت آدرس محل سکونت:

تلفن :

آدرس محل کار پدر :

تلفن :

آدرس محل کار مادر:

تلفن :

مشخصات افراد خانــواده :
نام

سال تولد

نسبت

ميزان تحصيالت

وضعيت تأهل

محل اقامت

درآمد

شغل

محل اشتغال

پدر
مادر

مشخصات تحصيلي قبل از دانشگـــاه :
نام دانشگاه يا موسسه اخذ مدرک کارداني :

در استان :

در شهر :

نام دانشگاه يا موسسه اخذ مدرک کارشناسي :

در استان :

در شهر :

نام رشته و گرايش دوره کارداني :

نام رشته و گرايش دوره کارشناسي :

آدرس دانشگاه/موسسه کارداني:
آدرس دانشگاه/موسسه کارشناسي:
تاريخ فارغ التحصيلي ؛کارداني :

معدل فارغ التحصيلي؛ کارداني :

کارشناسي :

کارشناسي :

وضعيت بهداشتي درمانــي :
آيا مبتال به بيماري خاصي مي باشيد ؟
خير

بله

خير

بله

نوع بيماري

پزشک معالج

تلفن ضروري ( جهت تماس در مواقع مورد نياز )

اين قسمت مربوط به دانشجو است که با امضاء صحت اطالعات راتأييـد نمايد .
اينجانب

صحت و کامل بودن کليه اطالعات فوق را تأييد و هر گونه تغيير در امور شخصي ( تأهل  ,تغيير نشاني و ) . . .

را در اولين فرصت به اداره آموزش کل اطالع مي دهم .

امضاء و تاريخ :

