
      اطالعيه ارسال مدارك صالحيت عمومي دانشجويان  
  )و استعدادهاي درخشان طالب (پذيرفته شده از طريق آزمون اختصاصي

   ١٤٠٢-١٤٠١ نيمسال اول سال تحصيلي
 

   مدارك مورد نياز .١
  

 همراه با الصاق عكس رنگي«نسخه اصلي  -فرم صالحيت عمومي  تكميل« 

  هاي زير:يكي از روش هبريال  ٠٠٠/١٩٠/١واريز مبلغ  

  ٦٣٦٧ -٩٥٧٠ -٢٩٩٨ -٢٢٨٢:  شماره كارت

   ٤٠٠١٠٢١١٠١٠٠٧٤٨٩:  شماره حساب

   ٧٧٠١٠٠٠٠٤٠٠١٠٢١١٠١٠٠٧٤٨٩IR:  شماره شبا

   ٢٩٤٠٢١١٧٤١١٣٥٦٠٠٠١١٣٥٦٠٧٤٨٠٠١٠: شناسه پرداخت

كه پرداخت  روشي هر به( .زامي استلكپي رسيد دريافتي از دستگاه خودپرداز ا به همراهارائه اصل فيش پرداختي 

  ).نماييدارسال  را كپي آن رسيد و اصل مي شود

  .استالزامي پرداخت مبلغ فوق براي كليه مقاطع تذكر: 

 صفحه اول  )٤(در صورت اشتغال)، حكم كارگزيني كپي )٣) كارت ملي، ٢ ،) صفحه اول شناسنامه١ :تصوير

 )(ويژه اتباع خارجي گذرنامه

  

  نكات مهم .٢
  را بصورت دقيق تكميل نموده و فقط به ذكر نام دانشگاه يا مؤسسه اكتفا ننمايندعنوان محل تحصيل. 

 تكميل نمايند )٦ق با بند (مطابآدرس محل تحصيل را بصورت كامل و دقيق. 

  .امضا آخر فرم فراموش نشود 

 خيرأت«منجر به  بصورت ناقص داوطلبان بايستي صداقت را در تكميل فرم رعايت نمايند، تكميل اطالعات« 

 .شود »ابطال نتيجه«است منجر به غلط و خالف واقعيت، ممكن  در اعالم نتيجه و ارسال اطالعات نادرست،

  بايد از افراد غير خويشاوند باشد حتماً  )افراد معرف( ٨قسمت. 

  مي باشد ٢٠/٠٨/١٤٠١فرصت ارسال مدارك تا تاريخ.  

  .لطيفي) تماس بگيريد آقاي( ٠٢٥٣٢١٣٠٣٠٠ال با شماره ؤدر صورت داشتن س

كد پستي:  .دانشگاه مفيد ،ميدان مفيد ،صدوقي (زنبيل آباد)بلوار شهيد انتهاي  ،قم  مدارك: پستي آدرس ارسال

   »)برسد به دست آقاي لطيفي« در انتهاي آدرس ذكر شود: (لطفاً   ٣٧١٦٩-٦٧٧٧٧

  دانشگاه دهند.توانند بصورت حضوري نيز مدارك را تحويل دانشجويان گرامي مي
 



 بسمه تعالی

 برگ مشخصات بررسی صالحيت عمومی داوطلبان 

 ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه 

 1401سال 

 تکمیل دقیق این برگ برای بررسی پرونده شما ضروری است تذكرمهم:
 شد. و هرگونه نقص در آن باعث تأخیر در اعالم نتیجه خواهد             

 با آزمون          بدون آزمون       نحوه پذیرش :                                                                   
  https://sd.sanjesh.org  

 
 

  ننویسید.کادرچیزیدراینمحترم؛داوطلب
 بزنيد مقطع مورد پذیرش را عالمت رشته انتخابي : 

 كارداني                      كارشناسي

 

 كارشناسي ارشد          دكتري

 ورود به دفتر استان
 : مورد پذيرش نام دانشگاه / مؤسسه تاريخ:

 
 شماره: 

 ( مشخصات فردي :1

  **نحوه پذيرش شامل: روزانه، شبانه، پاره وقت و ...        كاربردي و مجازي و ... *نوع دانشگاه شامل: دولتي، آزاد، غيرانتفاعي، پيام نور، علمي  ( سوابق تحصيلي :2

 

 .............................................................................................................. نام  :

 ...............................................................................نام خانوادگي : 

 .................................................................................................. نام پدر :

 

                  

                  
 

           : )اتباع ايراني(ملي كد
 

 

 ...................................................   محل تولد :  .................................تولد :  سال .......................................................................................:  )اتباع غير ايراني(شماره گذرنامه/شماره شناسنامه

       .............تعداد اوالد      متاركه       فوت همسر        متأهلمجرد            وضعيت تأهل: ............        .......................تابعيت : ....................... ..............................................مذهب : دين/

 :  آماده به خدمت         در حال خدمت          معافيت دائم             معافيت تحصيلي          داراي كارت پايان خدمتنظام وظيفه 

 

 رشته تحصيليمقطع
  مركز/دانشگاه/مؤسسه

 تحصيلمحل
 شهر

 تحصيل محل
 سال

 شروع
سال 
 پايان

نوع  *
 دانشگاه

نحوه  **
 پذيرش

        ديپلم
 و تلفن آدرس

 مركزمؤسسه/
 

        كارداني
 و تلفن آدرس

 مؤسسه/دانشگاه
 

        كارشناسي
 و تلفن آدرس

 مؤسسه/دانشگاه
 

        كارشناسي ارشد
 و تلفن آدرس

 مؤسسه/دانشگاه
 

   : وضعيت شغلي( 3
 پايان  شروع  شهرستان  استان نوع استخدام سازمانيپست  سازمان يا نهادنام مشاغل

        فعلي
  كارمحلوتلفنآدرس

        قبلي
  كارمحلوتلفنآدرس

 
 محل الصاق

 عکس



 محل سكونت : آدرس( 4

 آدرس شهر استان  آدرس

    قبلي

    فعلي

 ( شماره تلفني كه بتوان در مواقع ضروري با شما تماس گرفت :5

  داوطلب : منزلتلفن   تلفن همراه داوطلب :

  تلفن همراه يكي از بستگان :
 

 ( مشخصات همسر :6
 

 ............................................................................................................ نام  :

 .............................................................................نام خانوادگي : 
 

 

                    

                    
 

           كد ملي)اتباع ايراني( :
 

                                          ......................................................... محل تولد :    .................................... تولد : سال ..................................................................................... : )اتباع غير ايراني(شماره گذرنامه/شماره شناسنامه

 ...........................................................: مذهب دين/   .........................................................تابعيت : 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نشاني محل كار و شماره تلفن : 

 ، جدول زير را تكميل نمائيد .شركت نموده ايد سال گذشته 2در  چنانچه تاكنون در آزمون ورودي دانشگاهها يا ساير مؤسسات آموزش عالي( 7

 مالحظات آزموننتيجة  شهرستان  استان سال آزمون  نوع آزمون

      

      

      

 ،به شما شناخت كافي داشته باشندنفر از افراد مورد اعتماد غير خويشاوند و قابل دسترس از محل تحصيل يا كار، كه نسبت  4( مشخصات 8

 .(و در يك استان ساكن يا شاغل باشندحتي المقدور كارمند دولت يا فرهنگي بوده ا در جدول ذيل مرقوم فرمائيد .)ر

 مالحظات شغل معرف مدت آشنائی نوع رابطه نام و نام خانوادگی

1      

  همراه آدرس و تلفن

2      

  همراه آدرس و تلفن

3      

  همراه آدرس و تلفن

4      

  همراه آدرس و تلفن
 
 
 

 ( سوابق فعاليتهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي خود را بطور خالصه بنويسيد .9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 شوم.واقعيت آنها را متعهد مياينجانب                                                به كليه سؤاالت مطروحه با صداقت و دقت جواب دادم و درستي و 

                                                                 

 امضاء :   تاريخ :                                                                                                                                           

 

 

 به پیوست اين فرم ارسال گردد : موارد زير بايستي

 تكمیل شده نسخه از فرم صالحیت 1 کپي -2  فیش پرداختي.  -1

 کپي شناسنامه و کارت ملي و حكم کارگزيني)درصورت وجود( -3


