
 نامنويس تقاضانامه ثبتفرم پيش                                               هاي فراگير كارشناسي ارشد ناپيوسته (نوبت بيستم)دفترچه راهنماي پذيرش دوره

 صفحه 99 

  )بيستم(نوبت 1398 سالبهمن ماه  پذيرش  هاي فراگير دانشگاه پيام نوردوره ناپيوسته آزمون مقطع كارشناسي ارشدنام نويس تقاضانامه ثبتپيش
 

        سال ماه روز 

دين: - 9  كد ملي: - 8 1 3       د:تاريخ تول - 7   اسالم   كليمي   مسيحي   زرتشتي  

  

  و باالتر  %25همسر جانباز  -   4و باالتر  %25فرزند جانباز  -   3و باالتر  %25جانبازان  -   2آزاد  - 1
  همسر شهيد و مفقوداالثر  - 9فرزند شهيد و مفقوداالثر  -   8همسر آزاده  -   7فرزند آزاده  -   6آزادگان  - 5

  رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  12رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  11رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)  -10
   %25همسر جانباز كمتر از  -  15 %25فرزند جانباز كمتر از  -  14 %25جانبازان كمتر از  -13
  فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  18فرزند رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  17فرزند رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)  -16
  همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  21همسر رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  20همسر رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه)  -19

  

 

  نام پدر: - 3 نام: - 2  نام خانوادگي: - 1
 

:شماره شناسنامه - 5مرد     زن       جنس: - 4 ه:سري و سريال شناسنام - 6       /  
 

 

     پذيرش:متقاضي استفاده از سهميه  -10

        

قط ف مدت حضور داوطلبانه در جبهه (ماه) -11
    :21و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10  داوطلبان ارگان سهميه براي

  داوطلبان ارگانراي فقط برقمي  12 كد پيگيري - 12           به ماه
  :21و  20، 19، 18، 17، 16، 12، 11، 10   سهميه                                               

  رقمي 12پيگيري  محل درج كد

                          
 

كد محل صدور شناسنامه: -14  كد محل تولد: -13 كد نظام وظيفه: -15     
          (مخصوص داوطلبان مرد)

 

   رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري                              

   ـ هستم. سايركشورها  هند  لبنان  عراق  تركيه  پاكستان  افغانستان   از اتباع خارجي: -16
 

  معلول جسمي و حركتي          كم شنوا                ناشنوا             بينا    كم        نابينا     معلوليت:   -17
   باشم:چپ دست مي -             18نياز به منشي ندارم    با توجه به نوع و ميزان معلوليت براي شركت در جلسه آزمون و پاسخگويي به سؤاالت، نياز به منشي دارم 

  (منحصراً مخصوص متقاضيان صندلي چپ دست)        
 

                                  هنر   و منابع طبيعيكشاورزي  فني و مهندسي         علوم پايه              علوم انساني            گروه امتحاني:    -19
 

اسي:مقطع كارشنكدرشته تحصيلي در  -20 كارشناسي: كد مؤسسه محل اخذ مدرك - 21                       
 

  سال ماه روز   سال ماه روز  

ي:اخذ مدرك كارشناس تاريخ دقيق - 23          مقطع كارشناسي: به دانشگاه در تاريخ دقيق ورود -22         
 

معدل مقطع كارشناسي:    -24  اعشار: 
 دهم صدم

 صحيح:
 دهگان يكان

معدل مقطع كارداني: -25   اعشار: 
 دهم صدم

 صحيح:
 دهگان يكان

        
التحصيالن معدل مندرج در مدرك كارشناسي)و فارغ 31/6/89 (دانشجويان سال آخر ميانگين معدل تا اشد)بالتحصيالن مقطع كارشناسي ناپيوسته ميمربوط به دانشجويان يا فارغ 25(بند    

نام پذيرفته شدگان ممانعت بعمل خواهد آمد.هاي اعالم شده در بندهاي فوق، از ثبترا به دقت تكميل نمايند. در صورت مغايرت معدل واقعي داوطلب و معدل 25و  24تذكر مهم: داوطلبان بندهاي *   
 

    نام رشته امتحاني  كد  

         رشته امتحاني:و نام  كد -26
 

  انتخابي به ترتيب اولويت:هاي كدرشته محل -27
هاي انتخابياولويت  انتخاب نمايد) گرايش امتحاني/ فقط از يك رشته تواند حداقل يك و حداكثر بيست كدرشته محل را (هر داوطلب مي  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          

 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

 

 نام شهرستان  كد 
  تكميل شود) همين دفترچه راهنما 6توجه به جدول شماره با نام شهرستان براي تعيين حوزه امتحاني: (كد و  -28

     حوزه امتحاني داوطلب، بر اساس كد شهرستان درج شده در اين بند، تعيين خواهد شد) نكته مهم:* (                  

  

آدرس:  استان: -29 سكونت:منطقه شهرداري محل  -30   شهر:      
 

  ادامه آدرس:
  

:ثابتتلفن  -32  :كدپستي -31 :تلفن همراه -33      
  

     @  :)E-mail( آدرس پست الكترونيك -34
   نمايم.مي اينجانب ضمن مطالعه كليه شرايط و ضوابط اين دفترچه راهنما، با آگاهي كامل فرم تقاضانامه را تكميل و تمام اطالعات درج شده را تأييد 

 www.Heyvagroup.com                                                                 مشاوره هیوا       مرکز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


