بسمه تعالی
دانشجوی گرامی  -1 :الصاق عکس به فرم ،الزامی است .
 -2فرم را صرفاً به واحد صدور كارت تحویل نمایید.
 -3اطالعات درخواستی را به صورت كامل مرقوم نمایید.
 -4صدور كارت شناسایی دانشجویی منوط به ارائه این فرم می باشد بنابراین چاپ فرم مذكور الزامی است.
مرکز آمار وکامپیوتر ( پرسشنامه دانشجویی)

الصاق

نام خانوادگی ............................... :

عکس

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

الزامی است

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

شماره شناسنامه...............................:محل صدور..................................تاریخ تولد ................................. :محل تولد ............................... :
كد ملی :
شماره دانشجویی:

-1نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی  :دانشگاه لرستان
علوم انسانی

-2نام دانشکده  :فنی مهندسی

علوم پایه

-3نام رشته تحصیلی .....................................:روزانه
-4وضع ازدواج  :مجرد

كشاورزی

شبانه

دامپزشکی

علوم اقتصادی

نیمه حضوری

متأهل

 -5وضعیت نظام وظیفه  :دفترچه آماده به خدمت
-6متدین به كدام یک از ادیان هستید :

معاف تحصیلی

اسالم ( شیعه

سنی

معاف از خدمت
( كلیمی

كارت پایان خدمت

عیسوی

زرتشتی

-7تحصیالت متوسطه خود را در چه رشته ای به پایان رسانده اید :
ریاضی فیزیک

علوم انسانی

علوم تجربی

- 8سال اخذ مدرک دیپلم متوسطه:

سایر با ذكر نام .....................................:

هنرستان
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-9محل اخذ دیپلم متوسطه  :استان.....................شهر........................منطقه.......................دبیرستان/هنرستان...........................
 چنانچه قبالً در دانشگاه دیگری تحصیل نموده اید ذكر كنید :نام دانشگاه..............................:-10سال اولین دوره ورود به دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی

سال ورود.......................

دانشگاه محل تحصیل..................................:

-11در سال جدید درچه مقطع تحصیلی پذیرفته شده اید :
كاردانی

كارشناسی ناپیوسته

كارشناسی ارشد

كارشناسی

 -12آیا در دوران آموزش عالی ترک تحصیل داشته اید  :بلی
-13آیا در دوران آموزش عالی تغییر رشته داشته اید ؟ بلی

خیر
خیر

دكترا

از تاریخ .......................تا تاریخ ..........................
نام رشته تحصیلی قبلی..........................نام مؤسسه قبلی.....................

-14چند ترم تاكنون باتمام رسانیده اید :

 -15تعداد واحدهایی كه تاكنون گذرانده اید :
-16نوع محل تأمین مخارج :والدین

شخصی

 -17نوع محل سکونت  :خوابگاه دانشجویی
-

كمک هزینه

نزد پدر  ،مادر یا فامیل

سایر باذكر نام ..............................:
اجاره

میزان اجاره..............:

تلفن....................................................................:

-18آدرس محل سکونت:

همراه .................................................................:
ایمیل ..................................................................:
 -19آیا سابقه بیماری جسمی ویا روحی داشته ودارید با ذكر مورد ؟
 -20آیا غیر از تحصیل بکار دیگری مشغول هستید(نوع فعالیت)؟
 -21آدرس محل كار.................................................................................................... :تلفن .....................................................:
 -22مشخصات خانواده(پدر ،مادر ،همسر ،برادران ،خواهران )
ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

نام پدر

شغل

میزان تحصیالت

آدرس محل كار و محل سکونت -تلفن

 -23مشخصات سه نفر از دوستان صمیمی و نزدیک
نام و نام خانوادگی

میزان تحصیالت

مدت آشنایی

شغل

آدرس

تلفن

 -24فعالیتهایی كه از پیروزی انقالب تاكنون داشته اید :
نام نهاد یا ارگان

تاریخ ....................................:

محل خدمت

از تاریخ

تا تاریخ

امضاء دانشجو..............................:

علت كناره گیری

مهر دفتر ثبت نام............................:

