
 

 

74          راهنماي ثبت نام و شرکت در آزمون سراسري سال 1400

  
  1400نام آزمون سراسري سال نويس تقاضانامه ثبتفرم پيشادامه 

     

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

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

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

           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

   خارجيي هانازب                 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.)دفترچه راهنما مي 31انساني با توجه به توضيحات مندرج در صفحه در گروه آزمايشي علوم  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

  : هستموابسته به وزارت اطالعات) ( امام باقر(ع)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

 متقاضيان نبوده و نام قطعيمنزله ثبت، بهامام صادق(ع) غيرانتفاعي هاي تحصيلي دانشگاهگزينش رشتهمندي به شركت در هاعالم عالقداوطلبان توجه نمايند * تذكر مهم:
  نام اقدام نمايند.نسبت به تكميل كاربرگ ثبتپس از اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه، اينترنتي دانشگاه مزبور مراجعه و  به پايگاه، نامالزم است براي تكميل مراحل 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  نشاميادامه 

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

  :   )E-mailپست الكترونيكي ( آدرس -53
  

   :مبود نام نموده(سال گذشته) ثبت 1399سال در آزمون سراسري  -54
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رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري   
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