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 (.است الزامیکپی رسيد دریافتی از دستگاه خودپرداز یا اصل و کپی فيش پرداختی ارائه )

 *استالزامی پرداخت مبلغ فوق برای کليه مقاطع *
دانشجویان مقطع دکتری، دو نسخه از هر کدام ) کارت ملی.( 2  صفحه اول شناسنامه،( 0کپی : ج(

( مورد نياز است  

 

خودداری  جداًاز ارسال هرگونه مدارك دیگر به غير از مدارك ذکر شده تذکر مهم : 
 .فرمائيد. در صورت ارسال، هيچ گونه مدرکی عودت داده نمی شود

كترونيكی سازمان سنجش آموزش در صورت داشتن هرگونه سؤال به سيستم ارسال درخواست ال
 نمائيد. کشور به نشانی زیر مراجعه
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 بسمه تعالی
 برگ مشخصات بررسی صالحيت عمومی داوطلبان 

 ها و مؤسسات آموزش عالی دانشگاه 
 1400سال 

 تکمیل دقیق این برگ برای بررسی پرونده شما ضروری است تذكرمهم:
 شد. و هرگونه نقص در آن باعث تأخیر در اعالم نتیجه خواهد             

 با آزمون          بدون آزمون       نحوه پذیرش :                                                                   
  ://sd.sanjesh.orgshttp  

 
 

  ننویسید.کادرچیزیدراینمحترم؛داوطلب
 بزنيدمقطع مورد پذیرش را عالمت  رشته انتخابي : 

 كارداني                      كارشناسي
 

 كارشناسي ارشد          دكتري

 ورود به دفتر استان
 : مورد پذيرش نام دانشگاه / مؤسسه تاريخ:

 
 شماره: 

 ( مشخصات فردي :1

  **نحوه پذيرش شامل: روزانه، شبانه، پاره وقت و ...        كاربردي و مجازي و ... *نوع دانشگاه شامل: دولتي، آزاد، غيرانتفاعي، پيام نور، علمي  ( سوابق تحصيلي :2

 

 .............................................................................................................. نام  :
 ...............................................................................نام خانوادگي : 

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

 

                  
                  

 

           : )اتباع ايراني(ملي كد
 

 

 ...................................................   محل تولد :  .................................تولد :  سال .......................................................................................:  )اتباع غير ايراني(شماره گذرنامه/شماره شناسنامه

       .............تعداد اوالد      متاركه       فوت همسر        متأهلمجرد            وضعيت تأهل: ............        .......................تابعيت : ....................... ..............................................مذهب : دين/

 در حال خدمت          معافيت دائم             معافيت تحصيلي          داراي كارت پايان خدمت      :  آماده به خدمت   نظام وظيفه 

 

  مركز/دانشگاه/مؤسسه رشته تحصيليمقطع
 تحصيلمحل

 شهر
 تحصيل محل

 سال
 شروع

سال 
 پايان

نوع  *
 دانشگاه

نحوه  **
 پذيرش

        ديپلم
 و تلفن آدرس

  مركزمؤسسه/
        كارداني

 و تلفن آدرس
  مؤسسه/دانشگاه

        كارشناسي
 و تلفن آدرس

  مؤسسه/دانشگاه
        كارشناسي ارشد

 و تلفن آدرس
  مؤسسه/دانشگاه

   : وضعيت شغلي( 3
 پايان  شروع  شهرستان  استان نوع استخدام پست سازماني سازمان يا نهادنام مشاغل
        فعلي

  كارمحلوتلفنآدرس
        قبلي

  كارمحلوتلفنآدرس

 
 محل الصاق

 عکس

https://sd.sanjesh.org/


 محل سكونت : آدرس( 4
 آدرس شهر استان  آدرس
    قبلي
    فعلي

 ( شماره تلفني كه بتوان در مواقع ضروري با شما تماس گرفت :5
  داوطلب : منزلتلفن   تلفن همراه داوطلب :

  تلفن همراه يكي از بستگان :
 

 ( مشخصات همسر :6
 

 ............................................................................................................ : نام 
 .............................................................................نام خانوادگي : 

 

 

                    
                    

 

           ملي)اتباع ايراني( :كد 
 

                                          ......................................................... محل تولد :    .................................... تولد : سال ..................................................................................... : )اتباع غير ايراني(شماره گذرنامه/شماره شناسنامه

 ...........................................................: مذهب دين/   .........................................................تابعيت : 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ماره تلفن : نشاني محل كار و ش

 ، جدول زير را تكميل نمائيد .شركت نموده ايد سال گذشته 2در  ر آزمون ورودي دانشگاهها يا ساير مؤسسات آموزش عاليچنانچه تاكنون د( 7
 مالحظات آزموننتيجة  شهرستان  استان سال آزمون  نوع آزمون

      
      
      

 ،به شما شناخت كافي داشته باشندنفر از افراد مورد اعتماد غير خويشاوند و قابل دسترس از محل تحصيل يا كار، كه نسبت  4( مشخصات 8
 .(و در يك استان ساكن يا شاغل باشندحتي المقدور كارمند دولت يا فرهنگي بوده ا در جدول ذيل مرقوم فرمائيد .)ر

 مالحظات شغل معرف مدت آشنائی نوع رابطه نام و نام خانوادگی
1      

  همراه آدرس و تلفن
2      

  همراه آدرس و تلفن
3      

  همراه آدرس و تلفن
4      

  همراه آدرس و تلفن
 
 
 

 ( سوابق فعاليتهاي سياسي ، اجتماعي و فرهنگي خود را بطور خالصه بنويسيد .9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 شوم.واقعيت آنها را متعهد مياينجانب                                                به كليه سؤاالت مطروحه با صداقت و دقت جواب دادم و درستي و 
                                                                 

 امضاء :   تاريخ :                                                                                                                                           
 

 

 به پیوست اين فرم ارسال گردد : موارد زير بايستي
 تكمیل شده نسخه از فرم صالحیت 1 کپي -2  فیش پرداختي.  -1
 کپي شناسنامه و کارت ملي و حكم کارگزيني)درصورت وجود( -3


