
  لطفا فرم به دقت و به صورت کامل تکمیل گردد 

  اطالعات عمومی فرم مخصوص 

  و انتقالی  مختص دانشجویان مهمان
  

  

  شرح  عنوان  شرح  عنوان

  نام کشور :   .......................     خارجی             یرانیا   ملیت     نام
  ......  سایر      اهل تسنن               شیعه  مذهب     نام خانوادگی

      متاهل             مجرد    وضعیت تاهل     نام پدر 
   غیر شاغل             شاغل   وضعیت اشتغال   مرد       ن ز   جنس

  .............................محل کار:...  ................عنوان شغل : ......

  .............محل کار:....  ..............عنوان شغل : ... غیر شاغل     شاغل  وضعیت اشتغال همسر      شماره شناسنامه 

  بومی می باشند ) (دانشجویان ساکن استان زنجان           غیر بومی  بومی    نوع سکونت     کد ملی

مت در طول      13/             /      تاریخ تولد قا حل ا م

  مدت تحصیل 
   متقاضی خوابگاه        همراه والدین   منزل شخصی  

   منزل اقوام                  منزل اجاري دانشجویی  

  )پست الکترونیکی(  Emailآدرس     محل تولد

  اطالعات مربوط به رشته پذیرفته شده              

     در حال تحصیل  شتهدقیق رعنوان 
  

  ( بهمن ) نیمسال دوم                ( مهر ) نیمسال اول     به دانشگاه  (پذیرش )ترم ورود 

  پردیس خودگردان          شبانه          روزانه      نوع دوره

  .)مهمانی از دانشگاه .......................... از تاریخ .........................( نیمسال ........... سال تحصیلی ..............   نوع پذیرش

  پیراپزشکی و بهداشت     داروسازي                                پزشکی                        محل تحصیل  دانشکده

                دندانپزشکی             پرستاري و مامایی زنجان   پرستاري  ابهر  

                                  دکتراي عمومی         ناپیوسته  کارشناسی        کارشناسی            کاردانی        مقطع

  اطالعات خانوادگی

    تحصیالت پدر    شغل پدر     نام و نام خانوادگی پدر 

   مادر تحصیالت     شغل مادر    نام و نام خانوادگی مادر 

   همسر تحصیالت     شغل همسر    نام و نام خانوادگی همسر 

  پدر :           سن والدین 

  مادر : 

عداد خواهر و برادر  ت

  دانشجو 

  خواهر :

  برادر : 

ند  فرز عداد  ت

  دانشجو 

  دختر : 

  پسر : 

  استان :                 شهرستان :                خیابان :                  کوچه :                    پالك :   آدرس محل سکونت خانواده 

  سایر موارد  ... رهن استیجاري     ملکی        نوع سکونت خانواده 

  کد شهرستان :                                       شماره :   منزل دانشجو  شماره تلفن

    همراه دانشجو  شماره تلفن

  پدر :                                   مادر :                                یکی از اقوام نزدیک :   شماره تلفن همراه پدر و مادر

  کارشناس امور آموزش  معاونت آموزشی  تایید کارشناسان آموزش  

  اطالعات توس���ط دانش���جو بھ ص���ورت
  كامل تكمیل گردیده 

  کارشناس فناوري اطالعات 

  اطالعات با ھماھنگي كارش��ناس امور آموزش
  بھ شماره دانشجویي                      ثبت گردید 

  کارشناس امور شهریه 

  تعیین الگوي پرداخ��ت ش�������ھری��ھ
  مصوب 

..............  به  مهمان/ انتقالی  از دانشگاه  (علوم پزشکی)    مقطع       دانشجوي رشته       اینجانب 

متعهد می دانشجویان مهمانی و انتقالی به عنوان دانشجوي شهریه پرداز میزان شهریه  از  با آگاهی کاملدانشگاه علوم پزشکی زنجان 

شهریه خود را  به شماره حساب اعالم شده  ،شهریهپس از انتخاب واحد و اعالم کارشناس مالی دانشکده در خصوص میزان گردم 

همچنین متعهد می گردم همانند سایر دانشجویان کلیه مقررات آموزشی  نمایم و ارائه به امور مالی دانشکده نموده و فیش آن را  واریز

 نام و نام خانوادگی                                                                    و انضباطی را رعایت نمایم .

الصاق  محل 

  عکس

 


