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 1401نام آزمون سراسري سال نويس تقاضانامه ثبتپيشفرم 

  :  دانشگاهيكد سوابق تحصيلي پيش                                       :                                                ديپلمتحصيلي كد سوابق 
  ):و بعد از آن 1391سال  دانشگاهيداراي مدرك پيش متقاضيانمخصوص (                                          ): و بعد از آن 1384ديپلمه سال  متقاضيانمخصوص (

  نام پدر: -3               نام: -2                   نام خانوادگي:    -1
             /                                       : سريال شناسنامهسري و  -6                                          شماره شناسنامه:   -        5مرد       زن  جنس: -4

    سال ماه روز

          كد بخش محل تولد: -9                          كد ملي: -8               1 3      تاريخ تولد: -7
  

    آموزي مقطع ديپلم:كد دانش -11                            ديپلم:                                  مدرك منطقه يا ناحيه اخذ كد  -10
  ماه            سال                        روز اخذ مدرك ديپلم: تاريخ -13                                                                كد عنوان ديپلم: -12
پايه   /» نظام قديم متقاضيانبراي «دو سال قبل ديپلم  /»نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي متقاضيانبراي «كد بخش محل اخذ مدرك سال دوم دبيرستان  -14

  »:6-3-3نظام آموزشي جديد  متقاضيانبراي «دهم 

براي «پايه يازده  /»نظام قديم متقاضيانبراي «سال قبل ديپلم   /»نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي متقاضيانبراي «كد بخش محل اخذ مدرك ديپلم  - 15
  »:6-3-3نظام آموزشي جديد  متقاضيان

    صحيح:   معدل كتبي نهايي ديپلم:   اعشار:                -17                        معدل كل ديپلم:   اعشار:              صحيح:  -16
            سطح يك حوزه علميه       6-3-3نظام آموزشي           نظام قديم        نظام ترمي واحدي يا سالي واحديالتحصيل: آموز يا فارغدانش -18
  دانشگاهي:آموزي مقطع پيشكد دانش -20دانشگاهي:                                             منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش -19
                       دانشگاهي:كد عنوان مدرك پيش -21
               سال    ماه                   روز        دانشگاهي:اخذ مدرك پيش تاريخ -22
براي «پايه دوازده  /»براي متقاضيان نظام قديم«ديپلم  / »براي متقاضيان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي«دانشگاهي كد بخش محل اخذ مدرك دوره پيش -23

هاي فني و حرفه اي يا دانشگاهي هستند(ديپلمهبراي متقاضيان دارنده مدرك كارداني كه فاقد مدرك پيش«سال اول دبيرستان /»6-3-3متقاضيان نظام آموزشي جديد 
                        »:كاردانش نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي)

متقاضيان نظام معدل پايه يازدهم براي  /ن نظام سالي واحدي يا ترمي واحديبراي متقاضيا التحصيلي)دانشگاهي (در صورت فارغمعدل كل مقطع پيش -24
   :6-3-3جديد

   زرتشتي        مسيحي       يكليم   دهند، آن را مشخص نمايند.  چنانچه به سؤاالت معارف غير اسالم پاسخ مي دينيهاي اقليت متقاضيان -25
  استفاده از سهميه پذيرش: متقاضي -26

    خانواده شهدا (پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد)  -  2 مناطق -1
  و باالتر  %25همسر جانباز  -  5و باالتر  %25فرزند جانباز  -  4و باالتر  %25جانبازان  -3
  همسر شهيد و مفقوداالثر  -  10فرزند شهيد و مفقوداالثر  -  9همسر آزاده  -  8فرزند آزاده  -  7آزادگان  -6

  رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  13رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  12 (اعزامي از سپاه) داوطلب بسيجيرزمنده  -11
                        %25جانبازان كمتر از همسر  -                        16 %25جانبازان كمتر از فرزند  -                                       15 %25جانبازان كمتر از  -14
  فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  19فرزند رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  18 (اعزامي از سپاه) داوطلب بسيجيفرزند رزمنده  -17
  همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  22همسر رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  21 (اعزامي از سپاه) داوطلب بسيجيهمسر رزمنده  -20

  

  :                                                                                    )26 از بند 22و  21، 20، 19 ،18 ،17، 13 ،12 ،11 هايزينهگ سهميه از استفاده متقاضيان براي(رقمي  12پيگيري  كد -27
  :)26از بند   22و  21، 20، 19، 18، 17، 13 ،12، 11 هايگزينه سهميه متقاضيانفقط براي ( در جبهه به ماه فرد رزمنده مدت حضور داوطلبانه -28

                        
  

  

  اعصاب و روان           تكاملي رشد(اتيسم)         آسيب گفتار و زبان            جسمي حركتي            شنوايي          بيناييمعلوليت:      -29
  متقاضيان ارائه خواهد شد)به  15(براساس شدت معلوليتي كه سازمان بهزيستي تائيد خواهد كرد، خدمات و تسهيالت الزم طبق جدول مندرج در صفحه        

   مندي خود را به پاسخگويي به دفترچه سؤاالت خط بريل اعالم نماينداين دفترچه راهنما عالقه 29رديف  14نابينا در صورت تمايل، با توجه به توضيحات مندرج در صفحه  متقاضيان
  
  

ربط خواهد بود.بر روي كارت شركت در آزمون، منوط به تأييد سهميه از سوي ارگان ذي» خانواده شهدا« و يا» ايثارگران«و يا » رزمندگان«* اعمال و درج سهميه   

اعشار        صحيح     

 ادامه پيش نويس تقاضانامه در صفحه بعد
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  1401نام آزمون سراسري سال نويس تقاضانامه ثبتفرم پيش ادامه

     

   هستم.  ـ  ساير كشورها      هند     لبنان     عراق     تركيه      پاكستان    افغانستان: از اتباع خارجي -30
   شماره كارت اقامت اتباع خارجي:                                           شماره گذرنامه اتباع خارجي:

  دست در جلسه آزمون) صندلي چپ متقاضيان(مخصوص   هستم دست چپ     هستم بهيار  وضعيت: -31

  كدام هيچ    دانشجوي اخراجي      روزانه دانشجوي دوره غير     دانشجوي دوره روزانه     دانشجوي انصرافي غير روزانه      روزانه دانشجوي انصرافي  :در آموزش عالي تحصيلاشتغال به وضعيت  -32

    شماره نامه انصراف:                              تاريخ انصراف: نام:  در صورت ثبت    امنام ننمودهثبت    امنام نمودهو يا قبل ازآن) ، ثبت1400در صورت قبولي روزانه ( اعم از سال 

           التحصيل مقطع كارشناسي ارشد و باالتر فارغ   التحصيل مقطع كارشناسي فارغ   التحصيل مقطع كارداني فارغ  التحصيلي در آموزش عالي:وضعيت فارغ -33

    صحيح:             اعشار:   التحصيلي): معدل كل دوره كارداني (در صورت فارغ -34

  استان محل خدمت شاغلين بهياري:                                      -36                كد محل اشتغال كاركنان رسمي و پيماني:                      -35

   ي خارجيهانازب                  هنر                علوم انساني               علوم تجربي              علوم رياضي و فني         گروه آزمايشي: -37

-نظام آموزشي سالي واحدي (اين بند منحصراً براي دارندگان ديپلم علوم و معارف اسالمي و  مدرك پيش دانشگاهي علوم و معارف اسالمي : متقاضي پاسخگويي به دفترچه سؤاالت -38
  باشد.)چه راهنما ميدفتر 35در گروه آزمايشي علوم انساني با توجه به توضيحات مندرج در صفحه  6-3-3ترمي واحدي و دارندگان ديپلم علوم و معارف اسالمي نظام آموزشي 

   گروه آزمايشي علوم انساني از منابع كتابهاي ديپلم علوم و معارف اسالمي هستم.        گروه آزمايشي علوم انساني از منابع ديپلم علوم انساني هستم.     
   ايتاليايي          روسي             فرانسه           آلماني        انگليسي    زبان خارجي كه امتحان خواهم داد: -39

   :هستمنيز ي خارجي هاناگروه آزمايشي زب مند به شركت درهعالق -                        41: هستمنيز گروه آزمايشي هنر  مند به شركت درهعالق -40

    :هستم پيام نوردانشگاه  تحصيلي هايرشته مند به شركت در گزينشِ هعالق -42

   هستم: غيرانتفاعيغيردولتي ـ مؤسسات آموزش عالي  تحصيلي هايرشته مند به شركت در گزينشِ هعالق -43

  : هستمامام باقر(ع) (وابسته به وزارت اطالعات) و امنيت ملي اطالعات گاه هاي تحصيلي دانشمند به شركت در گزينشِ رشتههعالق -44

  : هستمامام صادق(ع) غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاه مند به شركت در گزينشِ رشتههعالق -45

 نام قطعيمنزله ثبت، بهامام صادق(ع) غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاهمندي به شركت در گزينش رشتههاعالم عالقتوجه نمايند  متقاضيان مهم: يادآوري 
نسبت به تكميل پس از اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه، اينترنتي دانشگاه مزبور مراجعه و  درگاهبه ، نامالزم است براي تكميل مراحل ثبت متقاضيان نبوده و

  نام اقدام نمايند.كاربرگ ثبت
  

  بخش:             كد استان و كد بخش براي تعيين حوزه امتحاني:    استان:                                        -46

  وظيفه:                        كد وضعيت نظام -47

  تلفن همراه:شماره  -49                              :                                                 ثابت شماره تلفن -48

                     :        شهر                      :        كدبخش   ستان:                          ا كد نشاني محل سكونت: -50

  )،...خيابان، كوچه، پالك(كامل پستي شامل  ينشانادامه 

  منطقه شهرداري محل سكونت:  -52رقمي):                                                                10كد پستي ( -51
  

  :   )E-mailپست الكترونيكي ( آدرس -53
  

   :مبود نام نموده(سال گذشته) ثبت 1400سال در آزمون سراسري  -54
  

 

                                                                                                                               @  

رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري   

1 2 3 4 5 


