
 

 

 

 

 باسمه تعالي
 

 کاربرگ ثبت نام دوره كارشناسي ارشد 
 دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري   

 

 رشته قبولی:
 

 نام پدر: – 3 خانوادگي :نام -2 :نام -1

                                13تاريخ تولد:      /      /        -6 شماره شناسنامه: -5 محل صدور: -4

 وظيفه: وضعيت نظام -9 كد ملي: - 8زن    جنس: مرد -7
متاهل   وضعيت تاهل: مجرد  -10
 

 ایثارگران آزادنوع سههههميه قبولي: - 12بدون آزمون   نوع پذيرش: با آزمون -11
 شاغلین قوه

 رتبه کنکور: -15 مذهب: -14 دين: -13
 

 سوابق تحصيلي  : -16
 

مقطع 
 تحصيلي

نام دانشگاه محل 
 تحصیل

معدل  پايان شروع رشته تحصيلي
 كل

 توضيحات

   /     /    /     /       فوق ديپلم

   /     /    /     /       ليسانس

 

 سوابق تحصيالت حوزوي: -17
 

 توضيحات پايان شروع تحصيلي سطح نام حوزه علمیه رديف
1        /     /      /     /  
2        /     /      /     /  

 

 

 

 محل الصاق عكس 



 سوابق اجرايي و استخدامي تاكنون:  -18
 

ردي
 ف

 نوع فعاليت )سمت(
رابطه 

 استخدامي
ليت و _محل فعا

 اشتغال 
 تاريخ انجام فعاليت

 مالحظات
 پايان شروع

1         /     /      /     /  
2         /     /      /     /  

 

 آخرين نشاني و شماره  تماس: -19
 

 تماسشماره  نشاني  
 کد شهرستان و شماره تلفن:  محل كار

 
 تلفن همراه:

 کد شهرستان و شماره تلفن:  محل سكونت
 

نشاتي پست 
 الكترونيكي 

 

 
 

 آدرس و شماره تلفن ثابت و همراه يكي از بستگان كه در مواقع ضروري بتوان با آن تماس گرفت: -20
 
 

كارشههناسههي ارشههد   بدون آزمون  بدينوسههيله اينجانب   ..............................    پذيرفته شههده در كنكور 
اعالم و تعهد مي نمايم كليه اطالعات اين پرسشنامه   95-96رشته   ............................     سال تحصيلي  

سوابق را به طور كامل و صحيح تکمیل نموده و  شتباه يا خطا را برعهده گرفته و داراي و  مسئوليت هرگونه ا
شم. بر  شي مي با ضوابط و مقررات آموز شگاه بوده و ملتزم به كليه  شرايط الزم جهت ثبت نام در دان كليه 

در دانشگاه علوم قضايي و خدمات اداري مي   95-96اين اساس متقاضي ثبت نام در ترم اول سال تحصيلي
 باشم.

 

  نام و نام خانوادگي:                                                              ام:       /       /  تاريخ ثبت ن
    امضاء:                                                                                                           


