
    
 باسمه تعالی

 مدیریت آموزش دانشگاه ایوان کی

    فرم مشخصات و اطالعات اولیه دانشجویان کارشناسی ارشد
                                                                                                               

 خواسته شده در ذیل به دقت و به صورت خوانا و صحیح پاسخ دهید:دانشجوی گرامی لطفأ به موارد 
 

 ............................................ :شماره شناسنامه ...................................... :نام پدر.... .............................................. نام خانوادگی: ........................................نام: 

.......... ...................................... :...................... کد ملی........ :................ محل تولد............ :محل صدور ................: ........ سال..... :...... ماه..... :روزتاریخ تولد: 

 کد پستی:...................................................،  □/ مرد  □جنسیت : زن ،  □/ متأهل   □................... وضعیت تأهل : مجرد  :.............. زبان :.................... دین :ملیت

                                    .............................  :نوع شغل،  □/ غیر شاغل  □: شاغل ،  وضعیت اشتغال □/ غیر بومی  □ )ساکن استان سمنان(نوع سکونت : بومی

  شماره سریال شناسنامه: .............................................................    ................................................................................................................................منزل:آدرس

 ...................................................تلفن در مواقع اضطراری: ...... ..................................................... تلفن همراه: ............................................................ :ثابتن تلف

                                                                    

  □تکمیل ظرفیت       □استعدادهای درخشان      □ کارشناسی ارشد: آزمون  نحوه ورود به دانشگاه

    ...........................:  ایوان کی دانشگاهسال ورود به .............................................................    ................... : قبولی در دانشگاه ایوان کی رشته تحصیلی

مااه هماان ساال     پایاان شارریور   تاا  کثر فاار  التحصایلی  احاد  □/ نیمساال برمان مااه      □نیمساال مررمااه    نیمسال ورود به دانشگاه:  

)در صورتی که مرار مااه واحاد برنداشاته باشاد  حاداکثر فاار  التحصایلی تاا پایاان آذر مااه هماان ساال              باشد. می قبولی

 قبولی بالمانع می باشد(.
 

 .............................: (کارشناسی ناپیوستهفار  التحصیالن برای  )معدل دوره کاردانی                   ....................................... : شناسیکاررشته تحصیلی 

 .......................................... : کارشناسی..........................................................................     معدل دوره  : شناسیدانشگاه محل اخذ مدرک کار

 ......................................................................................................................................................... : کارشناسیآدرس دانشگاه اخذ مدرک 

 .....................  ............................. : کارشناسیتاریخ فراغت از تحصیل در مقطع 

شدن در مرحله تکمیل ظرفیت ارشد نام و آدرس دانشگاه  قبولی قبلی برای پذیرفته در صورت   □ بلی/   □  خیرپذیرفته شده مرحله تکمیل ظرفیت    

 ........................................................................................................................................................................   :مررماه ذکر شودمقطع ارشد در نیمسال 

 

    □دارای معافیت موقت پزشکی                   □ فیت دائم پزشکیدارای معا               □وضعیت نظام وظیفه :    کارت معافیت دائم 

                                         □های نظامی  عضو ارگان            □دارای معافیت خانواده شردا        □دارای معافیت موقت تکفل       □دارای معافیت تحصیلی 

    □مشمول بدون دفترچه       □مول دارای دفترچه مش     □دارای کارت پایان خدمت      □زیر سن سربازی 
 

 ..........................  ..... شغل: ........................ محل کار: .......................................................................... تلفن:.....نام و نام خانوادگی پدر: .........................

 : ..........................   ...... شغل: ........................ محل کار: .......................................................................... تلفن.......نام و نام خانوادگی مادر: .....................

 

در هر دانشگاه  ................................................ صحت اطالعات فوق را تأیید می نمایم. در صورتی که اطالعات فوق خالف واقعیت باشد، اینجانب

                  .دریافت نموده امضمناً کارت دانشجویی خود را باشد.ل مجاز با بر خورد با اینجانب میمرحله از تحصی
 

 

                                                                                                               

                                                                                                                     .............                 امضاءتاریخ:  .....................                                                                                                                                                                                                                    
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 970530وتنظیم: مدیرکل آموزش و تحصیالت تکمیلی  تهیه


