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1  2  3  4  5  
                در این قسمت چیزي نوشته نشود

 ............................  

فنی و    علوم   شیمی   برق و کامپیوتر
خوي و مهندسی فنیمرکز آموزش عالی شهید باکري میاندوآب  
     پردیس دانشگاهی  

  :  ........  نوع معافیت   

  دکتري تخصصی    ي عمومیدکتر          کارشناسی ارشد

  علت ترك تحصیل  تاریخ پایان  تاریخ شروع  کشور محل تحصیل
        
        
        
        
        

...................................................................................................................................  
  ................................................. کد پستی.........................................................): .......................................................................................

  : .............................................یکی از اعضاي خانوادهتلفن همراه .......................
........................................................................................................................... :.................................................................................................................  

.........................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................  

  :را بطور کامل در جدول زیر درج نمایید
  سکونت/آدرس محل کار  شغل
    
    
    
    

  :که تاکنون داشته اید را در جدول زیر مرقوم فرمایید
  علت کناره گیري یا عدم فعالیت  تا تاریخ

    
    
    

                    

                    
 
 

 
  باسمه تعالی

 
»پرسشنامه دانشجویی«

        ......................................    شماره دانشجویی 
 

 ....................................................  

............................ ..............نام پدر                                                              ....................................         

 :            

برق و کامپیوتر   تربیت بدنی و علوم ورزشی  اقتصاد و مدیریت  ادبیات و علوم انسانی
پردیس دانشگاهیهنرمعماري، شهرسازي و منابع طبیعیدامپزشکی

)شبانه(نوبت دوم     )روزانه(نوبت اول: ...........................................................   
  نفر: ........ تعداد فرزندان          متاهل          مجرد:          
   معاف از خدمت     دفترچه آماده به خدمت کارت پایان خدمت: وظعیت نظام وظیفه
  .................................................. ادیانسایر شیعه   سنی

کارشناسی ارشد          کارشناسی          کاردانی:          مقطع قبولی در دانشگاه ارومیه
  

کشور محل تحصیل  دانشگاه محل تحصیل  معدل  رشته تحصیلی  مقطع تحصیلی
        دیپلم
        کاردانی

        کارشناسی
        کارشناسی ارشد

        دکترا

....................................................................................................................... سایر با ذکر نام     کمک هزینه     شخصی     والدین:     نوع محل تامین مخارج
): .......................................................................................شخصی/منزل پدري( آدرس محل سکونت

...............................: .......تلفن همراه خود): ............................................   با ذکر پیش شماره
: ...........................................................................................................................آدرس پست الکترونیکی

................................................................................................................؟ )نوع فعالیت(آیا غیر از تحصیل به کاردیگري مشغول هستید 
........................................................................................................................... :.........................................................

را بطور کامل در جدول زیر درج نمایید) پدر، مادر، همسر، فرزندان، خواهران، برادران(مشخصات خانواده 
  میزان تحصیالت  نام پدر  نسبت  نام و نام خانوادگی

        
        
        
        

  
که تاکنون داشته اید را در جدول زیر مرقوم فرمایید... کلیه فعالیت هاي فرهنگی، هنري، سیاسی، اجتماعی و 

  از تاریخ  محل خدمت  نوع فعالیت  نام نهاد یا ارگان
        
        
        

                
 

                    
 

                    
 

 

 

  محل الصاق
 عکس

.................................................... نام خانوادگی 

....................................         نام 

: کد ملی                   

ادبیات و علوم انسانی: نام دانشکده-1
دامپزشکیکشاورزيمهندسی

: ...........................................................   نام رشته قبولی -2
:          تاهلوضعیت  -3
وظعیت نظام وظیفه -4
سنی:   اسالم     :دین -5
مقطع قبولی در دانشگاه ارومیه -6
  :سوابق تحصیالت -7

مقطع تحصیلی  ردیف
دیپلم  1
کاردانی  2
کارشناسی  3
کارشناسی ارشد  4
دکترا  5

  
نوع محل تامین مخارج -8
آدرس محل سکونت -9

با ذکر پیش شماره( تلفن منزل -10
آدرس پست الکترونیکی -11
آیا غیر از تحصیل به کاردیگري مشغول هستید  -12
: ...........................................................................................................................آدرس محل کار -13
مشخصات خانواده  -14

نام و نام خانوادگی  ردیف
1  
2  
3  
4  

کلیه فعالیت هاي فرهنگی، هنري، سیاسی، اجتماعی و  -15
نام نهاد یا ارگان  ردیف

1  
2  
3  


