
 

 بسمه تعالي

 تحصيل در دانشگاه شاهدفرم مشخصات داوطلبان 

 

           شماره ملی:

  استان محل سکونت:

  شهر محل سکونت:

 

 محل درج حرف به حرف نام خانوادگی به ترتيب از راست به چپ

              نام خانوادگی: - 1

 محل درج حرف به حرف نام به ترتيب از راست به چپ                                         

                                                                 نام:  - 2

   تولد:محل  -6  تولد:تاريخ -5    شناسنامه:شماره  -4   نام پدر: -3

                               مذهب: -9                        دين : -8                    نام مستعار: -7

  

 تکميل نماييد:خود  آخر تحصيالت براي دو مقطع ول زير را به ترتيبجد -10

 تحصيلی مقطع
 رشته سال

 تحصيلی

 موسسهنام 

 محل تحصيل
 آدرس محل تحصيل

 پايان شروع

      

      

 

از محل سکونت، )توانند در مورد شما اظهارنظر نمايندشناسند و مینفر از افراد مورد اعتماد كه شخصاً شما را می 3مشخصات  -11

 شما نباشند. ان خویشاونداز االمکان ها حتيتوجه داشته باشید که معرفرا در جدول زير بنويسيد.  (یا محل کار محل تحصیل

 )ترجيحا تلفن همراه( آدرس دقيق و شماره تلفن مدت آشنايی شغل معرف نام و نام خانوادگی رديف

1     

2     

3     

 

 جدول زير را تکميل نماييد: -13

 دسترسقابلتلفن يا سکونت آدرس دقيق محل كار شغل نام و نام خانوادگی نسبت

     پدر

     مادر

     همسر

 

                  

 

                  

 

محل درج 

 عکس



 

 را کامل کنید.جدول زیر دارید، انقالبي  هاییا نهادغیر دولتي دولتي و های ر دستگاهدسابقه کار در صورتي که  -13

 آدرس و شماره تلفن نوع همکاري تا تاريخ از تاريخ  محل كار رديف

1      

2      

3      

 

تواند در گزینش شما مورد استفاده قرار گیرد ميکه های سیاسي، اجتماعي و فرهنگي و یا هر مطلب دیگری مختصری از فعالیت -14

 :بنویسید

 

 

 

 

 

 در یک محل ساکن بوده اید، نیاز به درج محل سکونت قبلي نیست( سال  5)اگر در حال حاضر بیش از محل سکونت نشاني  - 16

 

........................ .............................................................................................................................شما در حال حاضر: محل سکونت 

         سال تا           سال تلفن:                                 از ...........................................................................................
 

........................ .............................................................................................................................شما در حال حاضر: محل سکونت 

 سالتا سال            از                        تلفن:          ...........................................................................................

 
شاهدچند برابر ظرفيت داوطلب    فرزند    اينجانب -17 شگاه  صيل در دان  ،تح

ضوابط و مالك شگاهدر اين هاي پذيرش با آگاهی كامل از  شرح زير(دان انتخاب و تمايل و آمادگی خود را جهت انجام مراحل  )به 

در دانشگاه شاهد، در تمام مدت تحصيل در صورت پذيرش بدينوسيله تعهد می نمايم كه نمايم و اعالم می در دانشگاهپذيرش 

 را به طور كامل رعايت خواهم نمود.دانشگاه اين ضوابط و مقررات و حضور در دانشگاه، 

 اعتقاد به دين مبين اسالم و التزام عملی به احکام - 1

 به واليت فقيه، نظام جمهوري اسالمی و قانون اساسی یعملاعتقاد و التزام  - 2

 اشتهار به فساد اخالقی و تجاهر به فسق عدم - 3

 سابقه وابستگی تشکيالتی، هواداري از احزاب، سازمان ها و گروه هاي غير قانونی عدم - 4

 سابقه محکوميت كيفري مؤثر نداشتن - 5

 و استفاده از پوشش مناسب براي برادران ادر( براي خواهرانو التزام عملی به حجاب برتر )چ اعتقاد - 6

گيرم و به پشت و روي اين برگ را صادقانه و با دقت تکميل كرده و مسئوليت صحت كليه مندرجات آن را به عهده میاينجانب 

عالی انقالب وبه شورايدارم كه درج هرگونه مطلب نادرست يا ناقص و يا كتمان حقايق براساس مصو اذعان  اين موضوع آگاهی 

 فرهنگی مانع پذيرفته شدن اينجانب خواهد شد.
 

 ضاء داوطلب:ام       
 

 : تاريخ       

 : ثابت قابل دسترستلفن 

 همراه:  قابل دسترستلفن 


