
  اي (ناپيوسته)نام جهت شركت در پذيرش دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفهنويس تقاضانامه ثبتپيش
  1399ماه سال بهمن نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي كاربردي 

  

  مرد       ت:   زن يجنسـ 4                     نام پدر:            -3                                                نام:   -2                                                       نام خانوادگي:      -1

  سال          ماه          :روزتولد تاريخ -7                              سري و سريال شناسنامه:                          -6                                         شماره شناسنامه:                -5

  زرتشتي           كليمي           مسيحي           اسالم دين:     -9:                                                                  كدملي -8

  :متقاضي استفاده از سهميه -10

 و باالتر  %25فرزند جانباز  -                                           3و باالتر  %25جانبازان  -                                                     2آزاد -1

  همسر آزاده  -                       7فرزند آزاده  -             6آزادگان  -                           5و باالتر %25همسر جانباز  -4

  مي از سپاه) اعزا( رزمنده داوطلب بسيجي -                                      10همسر شهيد و مفقوداالثر  -                           9فرزند شهيد و مفقوداالثر  -8

    %25جانبازان كمتر از  -                            13رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -                 12رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -11

  اعزامي از سپاه) فرزند رزمنده داوطلب بسيجي ( -                                16 %25همسر جانبازان كمتر از  -                    15 %25فرزند جانبازان كمتر از  -14

  اعزامي از سپاه) همسر رزمنده داوطلب بسيجي ( -                   19فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -         18فرزند رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -17

 همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -        21جهاد كشاورزي همسر رزمنده وزارت  -20

   : 10) از بند 21و  20، 19، 18، 17، 16،12، 11، 10هاي هه به ماه (فقط براي متقاضيان سهميه گزينهمدت حضور داوطلبانه در جب -11

         :10) از بند21و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10هاي (براي متقاضيان استفاده از سهميه گزينهرقمي  12 پيگيريكد -12

  شنوايي      بينايي      معلوليت: جسمي و حركتي  -14                                       كد نظام وظيفه: -13

  هستم.  ساير كشورها   هند   لبنان   عراق   تركيه   پاكستان   از اتباع خارجي: افغانستان  -15

  تلفن ثابت:  -17                                                                     كد پستي: -16

  شهر:  آدرس استان:  -19      :همراه تلفن -18

  :ادامه آدرس

  

  13ماه                    سال                     در مقطع كارداني: آموختگيدانشسال و ماه تاريخ  -20

     ) شاغل         2) آزاد 1ت اشتغال: يوضع -21

  دوره كارداني: اعشار                 صحيحكل معدل  -23 كد اشتغال (براي داوطلبان شاغل):                                -22

  ) فرهنگ و هنر          4) مديريت و خدمات اجتماعي          3) كشاورزي          2) صنعت 1گروه آموزشي:          -24
  عنوان                                                  كد چهار رقمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

            :مرتبط كارداني كد و عنوان مدرك -26  زيرگروه آموزشي (براي داوطلبان شاغل):                كد -25
  محل انتخابي: كد رشته  -27

  
  

  

  

  ): Emailآدرس پست الكترونيك ( -29:                                     محل كار /كد استان محل اقامت -28
  

  

  كاربردي-نظام آموزش مهارتي دانشگاه جامع علمي(ناپيوسته) اي حرفهمهندسي فناوري و دوره كارشناسي چنانچه در پذيرش دوره 

  ايد، شماره پرونده خود را در اين محل درج نماييد:نام نمودهثبت 1399پذيرش مهرماه سال 

   نمايم.كامل فرم تقاضانامه را تكميل و تمام اطالعات درج شده را تأييد مياينجانب ضمن مطالعه كليه شرايط و ضوابط دفترچه راهنما و اطالعيه مربوط، با آگاهي 
 

 

 

/

رقمي اتباع خارجي 13محل درج كدرهگيري   

كاربردي -نام مركز علمي  نام رشته كد رشته  


