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كد سوابق تحصيلي ديپلم:

فرم پيشنويس تقاضانامه ثبتنام آزمون سراسري سال 1398
كد سوابق تحصيلي پيشدانشگاهي:

Ed

(مخصوص داوطلبان ديپلمه سال  1384و بعد از آن):
 -1نام خانوادگي:

 -4جنس :زن 

روز

مرد 
ماه

 -7تاريخ تولد:

(مخصوص داوطلبان داراي مدرك پيشدانشگاهي سال  1391و بعد از آن):
 -2نام:

 -5شماره شناسنامه:

 -3نام پدر:

 -6سري و سريال شناسنامه:

سال

13

 -8كد ملي:

/

 -9كد بخش محل تولد:
 -11كد دانشآموزي مقطع ديپلم:

 -10كد منطقه يا ناحيه اخذ مدرك ديپلم:
 -12كد عنوان ديپلم:

ماه

 -13تاريخ اخذ مدرك ديپلم :روز

13

سال

F

 -14كد بخش محل اخذ مدرك سال دوم دبيرستان «براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي» /دو سال قبل ديپلم «براي داوطلبان نظام قديم»  /پايه دهم
«براي داوطلبان نظام آموزشي جديد :»6-3-3
 - 15كد بخش محل اخذ مدرك ديپلم «براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي» /سال قبل ديپلم «براي داوطلبان نظام قديم» /پايه يازده «براي داوطلبان
نظام آموزشي جديد :»6-3-3

PD

 -16معدل كل ديپلم :اعشار:

 -17معدل كتبي نهايي ديپلم :اعشار:

صحيح:

 -18دانشآموز يا فارغالتحصيل :نظام ترمي واحدي يا سالي واحدي 
 -19منطقه يا ناحيه اخذ مدرك پيش دانشگاهي:

 -21كد عنوان مدرك پيشدانشگاهي:

نظام قديم 

صحيح:

نظام آموزشي  6-3-3

 -20كد دانشآموزي مقطع پيشدانشگاهي:

 -22تاريخ اخذ مدرك پيشدانشگاهي :روز

سال

ماه

13

 -23كد بخش محل اخذ مدرك دوره پيشدانشگاهي «براي داوطلبان نظام سالي واحدي يا ترمي واحدي»  /ديپلم «براي داوطلبان نظام قديم» /پايه دوازده «براي داوطلبان
نظام آموزشي جديد :»6-3-3

اعشار

صحيح

te r

 -24معدل كل مقطع پيشدانشگاهي (در صورت فارغالتحصيلي):

 -25داوطلبان اقليتهاي ديني چنانچه به سؤاالت معارف غير اسالم پاسخ ميدهند ،آن را مشخص نمايند.
 -26داوطلب استفاده از سهميه پذيرش:

مسيحي 

كليمي 

زرتشتي 

as

 -2خانواده شهدا (پدر ،مادر ،خواهر و برادر شهيد) 
 -1مناطق 
 -5همسر جانباز  %25و باالتر 
 -4فرزند جانباز  %25و باالتر 
 -3جانبازان  %25و باالتر 
 -10همسر شهيد و مفقوداالثر 
 -9فرزند شهيد و مفقوداالثر 
 -8همسر آزاده 
 -7فرزند آزاده 
 -6آزادگان 
 -13رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح 
 -12رزمنده وزارت جهاد كشاورزي 
 -11رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه) 
 -16همسر جانبازان كمتر از  %25
 -15فرزند جانبازان كمتر از  %25
 -14جانبازان كمتر از  %25
 -19فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح 
 -18فرزند رزمنده وزارت جهاد كشاورزي 
 -17فرزند رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه) 
 -22همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح 
 -21همسر رزمنده وزارت جهاد كشاورزي 
 -20همسر رزمنده داوطلب بسيجي (اعزامي از سپاه) 

 -27كد پيگيري  12رقمي (براي متقاضيان استفاده از سهميه گزينههاي  21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،13 ،12 ،11و  22از بند : )26

 -28مدت حضور داوطلبانه فرد رزمنده در جبهه به ماه (فقط براي متقاضيان سهميه گزينههاي  21 ،20 ،19 ،18 ،17 ،13 ،12 ،11و  22از بند :)26

nM

* اعمال و درج سهميه «رزمندگان» و يا «ايثارگران» و يا «خانواده شهدا» بر روي كارت شركت در آزمون ،منوط به تأييد سهميه از سوي ارگان ذيربط خواهد بود.

di

معلول جسمي و حركتي 
كمشنوا 
ناشنوا 
كمبينا 
 -29معلوليت :نابينا 
نياز به منشي ندارم 
با توجه به نوع و ميزان معلوليت براي شركت در جلسه آزمون و پاسخگويي به سؤاالت ،نياز به منشي دارم 
محل درج كد پيگيري  13رقمي اتباع خارجي
 -30از اتباع خارجي :افغانستان  پاكستان  تركيه  عراق  لبنان  هند  ساير كشورها  ـ هستم.
چپ دست هستم ( مخصوص داوطلبان متقاضي صندلي چپ دست در جلسه آزمون)
 -31وضعيت :بهيار هستم 
دانشجوي دوره غير روزانه  دانشجوي اخراجي  هيچكدام 
دانشجوي دوره روزانه 
 -32وضعيت اشتغال به تحصيل در آموزش عالي :دانشجوي انصرافي 
 -33وضعيت فارغالتحصيلي در آموزش عالي :فارغالتحصيل مقطع كارداني  فارغالتحصيل مقطع كارشناسي  فارغالتحصيل مقطع كارشناسي ارشد و باالتر 
صحيح:
 -34معدل كل دوره كارداني (در صورت فارغالتحصيلي) :اعشار:
 -36استان محل خدمت شاغلين بهياري:
 -35كد محل اشتغال كاركنان رسمي و پيماني:
 5زبانهاي خارجي 
 4هنر 
 3علوم انساني 
 2علوم تجربي 
 -37گروه آزمايشي 1 :علوم رياضي و فني 
ايتاليايي 
روسي 
فرانسه 
آلماني 
 -38زبان خارجي كه امتحان خواهم داد :انگليسي 
 -40عالقهمند به شركت در گروه آزمايشي زبانهاي خارجي نيز هستم :
 -39عالقهمند به شركت در گروه آزمايشي هنر نيز هستم :
 -41عالقهمند به شركت در گزينشِ رشتههاي تحصيلي دانشگاه پيام نور و مؤسسات آموزش عالي غيردولتي ـ غيرانتفاعي هستم :
 -42عالقهمند به شركت در گزينشِ رشتههاي تحصيلي دانشگاه اطالعات و امنيت ملي (وابسته به وزارت اطالعات) هستم :
 -43عالقهمند به شركت در گزينشِ رشتههاي تحصيلي دانشگاه امام صادق(ع) هستم :
 -44كد استان و كد بخش محل اقامت براي تعيين حوزه امتحاني :استان:
 -45كد وضعيت نظاموظيفه:
 -48شماره تلفن ثابت :
 -50استان:

 -46كد پستي ( 10رقمي):
شهر:

@

re

 -52در آزمون سراسري سال ( 1397سال گذشته) ثبتنام نموده بودم :

راهنماي ثبتنام و شرکت در آزمون سراسري سال 1398

 -47منطقه شهرداري محل سكونت:

 -49شماره تلفن همراه:
ادامه آدرس كامل پستي شامل ...( :خيابان ،كوچه ،پالك):

 -51آدرس پست الكترونيكي (:)E-mail

66

بخش:

a te

* تذكر مهم :داوطلبان توجه نمايند اعالم عالقهمندي به شركت در گزينش رشتههاي تحصيلي دانشگاه امام صادق(ع) ،بهمنزله ثبتنام قطعي نبوده و متقاضيان الزم است
براي تكميل مراحل ثبتنام ،به پايگاه اينترنتي دانشگاه مزبور مراجعه و پس از اطالع از شرايط و ضوابط دانشگاه ،نسبت به تكميل كاربرگ ثبتنام اقدام نمايند.

