
 حرفه ای ) ناپیوسته (کاردانی فنی و دوره کاردانی پیش نویس تقاضانامه ثبت نام جهت شرکت در پذیرش دوره 

 1399نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر ماه 

 
 مرد      جنسیت  زن  - 4                                  نام پدر:  - 3                                             نام:-2                                             نام خانوادگی :-1

 

 تاریخ تولد : روز        ماه        سال-7                                                          :    سری و سریال شناسنامه-6                                                شماره شناسنامه: -5

 

 رتشتیز      کلیمی                 دین :        اسالم            مسیحی            -9                              کدملی :                                          - 8

 

    میه :همتقاضی استفاده از س_10

          شاغل -2                           آزاد                            -1                                        

 کدنظام وظیفه :  -11

                      : تحصیلیمعافیت                                      مشمول :                                     معافیت دائم :    پایان خدمت :                                  

 

 تلفن محل کار :  -13                                                                     :   کدپستی محل کار -12

 

 آدرس محل کار :  -15                                                                                  :تلفن همراه :14

 

 آدرس محل کار : ادامه  -16

 

 

 بسیار مهم )دقت گردد در صورتیکه اشتباه بنویسید پذیرش شما کان لم یکن خواهد شد.( دانش آموخته رشته یا شاخه تحصیلی :-17
 (علوم و معارف اسالمی5                (رشته مهارتی ) فنی و حرفه ای /کاردانش (     4          (علوم انسانی   3( علوم تجربی           2ریاضی فیزیک             (1

 

 سال                                                  ماه         تاریخ اخذ دیپلم : -18

 

 بسیار مهم )دقت گردد در صورتیکه اشتباه بنویسید پذیرش شما کان لم یکن خواهد                    کل دیپلم :      اعشار                    صحیحمعدل -19

 شد.(

 (سایر نظام ها2( نظام جدید                                               1نظام آموزشی :                 -20

 )برای داوطلبان فنی و حرفه ای نظام قدیم . ترمی/ سالی واحدی جدید و کاردانش (:رقمی دیپلم  5یا  4کد  -21

 ( فرهنگ و هنر4(مدیریت و خدمات اجتماعی                 3(کشاورزی                     2(صنعت                      1گروه آموزشی :              -22

 ه تحصیلی مورد عالقه :رشت-23

1-                                                            2-                                                                   3-                         

                      A4کپی آخرین مدرک تحصیلی در قطع  -1مدارک مورد نیاز:          

   A4کپی پشت و روی کارت ملی در قطع -3 )ویژه آقایان (                       A4کپی مدرک نظام وظیفه در قطع -2

 )رنگ صفحه سفید (          3*4قطعه  6عکس پرسنلی جدید -4

 مسئله مهم : قابل توجه متقاضیانی که ادامه تحصیل در رشته های طراحی کیف و کفش ، لباس ، الزم به ذکر است به اطالع برساند کالسهای      

 ها در فضاهای کارگاهی ) مانند کارخانجات تولیدی ، کارگاهای تولیدی و...........( تشکیل خواهد شد.کارگاهی این رشته      

 

  

  


