پیشنویس تقاضانامه ثبتنام جهت شرکت در مرحله تمدید پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفهای (ناپیوسته)
نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی سال 1398
 -1نام خانوادگی:

 -2نام:

 -5شماره شناسنامه:

 -6سری و سریال شناسنامه:
 -9دین:

 -8کدملی:

4ـ جنسیت :زن 

 -3نام پدر:

اسالم 

 -7تاریخ تولد:روز

/
کلیمی 

مسیحی 

ماه

مرد 
سال

زرتشتی 

 -10متقاضی استفاده از سهمیه:
-1آزاد 

 -3فرزند جانباز  %25و باالتر 

 -2جانبازان  %25و باالتر 

 -7همسر آزاده 

 -6فرزند آزاده 

 -4همسر جانباز  %25و باالتر

 -5آزادگان 

 -8فرزند شهید و مفقوداالثر 

 -9همسر شهید و مفقوداالثر 

 -10رزمنده داوطلب بسیجی (اعزامی از سپاه) 

 -11رزمنده وزارت جهاد کشاورزی 

 -12رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح 

 -13جانبازان کمتر از  %25

 -14فرزند جانبازان کمتر از  %25

 -15همسر جانبازان کمتر از  %25

 -16فرزند رزمنده داوطلب بسیجی (اعزامی از سپاه) 

 -17فرزند رزمنده وزارت جهاد کشاورزی 

 -18فرزند رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح 

 -20همسر رزمنده وزارت جهاد کشاورزی 

 -21همسر رزمنده ستاد کل نیروهای مسلح 

 -19همسر رزمنده داوطلب بسیجی (اعزامی از سپاه) 

 -11مدت حضور داوطلبانه در جبهه به ماه (برای متقاضیان استفاده از سهمیه گزینههای  20 ،19 ،18 ،17 ،16،12 ،11 ،10و  )21از بند :10
 -12کدپیگیری  12رقمی (برای متقاضیان استفاده از سهمیه گزینههای  20 ،19 ،18 ،17 ،16 ،12 ،11 ،10و  )21از بند:10
 -14معلولیت :جسمی و حرکتی 

 -13کد نظام وظیفه:

بینایی 

شنوایی 

محل درج کدرهگیری  13رقمی اتباع خارجی

 -15از اتباع خارجی :افغانستان  پاکستان  ترکیه  عراق  لبنان  هند  سایر کشورها  هستم.
 -16کد پستی:

 -17تلفن ثابت:

 -18تلفن همراه:

 -19آدرس استان:

شهر:

ادامه آدرس:

 -20سال و ماه تاریخ دانشآموختگی در مقطع کاردانی:
 -21وضعیت اشتغال )1 :آزاد 

ماه

 )2شاغل 

 -22کد اشتغال (برای داوطلبان شاغل):
 -24گروه آموزشی )1 :صنعت 

سال

13

 -23معدل کل دوره کاردانی :اعشار
 )2کشاورزی 

 )3مدیریت و خدمات اجتماعی 

صحیح
 )4فرهنگ و هنر 
عنوان

 -25کد زیرگروه آموزشی (برای داوطلبان شاغل):

کد چهار رقمی

 -26کد و عنوان مدرک کاردانی مرتبط:

 -27كدرشته محل انتخابي:
كدرشته

 -28کد استان محل اقامت /محل کار:

نام رشته

نام مركز علمي ـ كاربردي

 -29آدرس پست الکترونیک (:)Email

چنانچه در پذيرش دوره مهندسي فناوري و دوره كارشناسي حرفهاي (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتي دانشگاه
جامع علمي ـ كاربردي پذيرش مهرماه سال  1398ثبتنام نمودهايد ،شماره پرونده خود را در اين محل درج نمايید:
اينجانب ضمن مطالعه كلیه شرايط و ضوابط دفترچه راهنما و اطالعیه مربوط ،با آگاهي كامل فرم تقاضانامه را تكمیل و تمام اطالعات درج شده را تأيید مينمايم .

