
 
 

    Student Information Form   فرم اطالعات دانشجو

 Sharif University of Technology International Campus, Kish Island (SUTIC)  ش جزیره کی –پردیس بین الملل دانشگاه صنعتی شریف 

     :Major                                                گرایش:      :Field of study                        رشته تحصیلی:            Academic level: MScارشد کارشناسیمقطع تحصیلی: 

  □دوم             □ورودی نیمسال:         اول   شماره دانشجویی )این قسمت توسط کارشناس پذیرش تکمیل می شود(          

Student No: (For Official Use Only) Admission semester:    Fall □  Spring  □ 
 

 :ID’s Place of Issue محل صدور شناسنامه: :ID No          شماره شناسنامه:       :Surname                نام خانوادگی:       

 :Date of Birth تاریخ تولد: :Place of Birth        محل تولد:      :Given Name        نام:                     

 □ Marital Status: Married □ Single □متاهل     □ تاهل:   مجرد  :Father’s Name        نام پدر:       :Passport No                شماره گذرنامه:

 □ Gender:  Male □ Female  □زن   □جنسیت:  مرد   :National No            کد ملی:      :Postal code             کد پستی:          
 

 :آدرس ایمیل □بررسی سوابق تحصیلی      □ نوع پذیرش:  کنکور سراسری  

Admission Type:    Entrance Exam  □  Online Application Form   □ Email Address:  

 □دختر       □ دفترچه آماده به خدمت       □ترخیص شده      □کارت پایان خدمت     □معافیت دائم     □وضعیت نظام وظیفه:    معافیت تحصیلی 

Military Service Status:  Education Exemption □  Permanent Exemption □  Military Service completion Card □  

                                        Military Discharged □  Active Reserves □  Female   
 

 تحصیلیمقطع 
Academic Degree 

 رشته تحصیلی
Major 

 تاریخ فارغ التحصیلی
Date of Graduation 

 آموزشی نام موسسه 
School Name: 

 معدل کل
CGPA 

 شهر / کشور
City / Country  

 کاردانی

Associate Degree 
     

 کارشناسی

Bachelors Program 
     

 نشانی محل تحصیل:
School Address 

 
 

 نسبت

Family Members 

 نام و نام خانوادگی
Full Name 

 میزان تحصیالت سن 
Education 

 شغل
Occupation  

 محل اشتغال
Company/Employer 

 تلفن
Phone No. Age  

       Fatherپدر            

       Motherمادر          

       Spouseهمسر         

       Childفرزند            
 

 آشنایان نزدیک )جهت تماس ضروری( 
Relatives (For emergency 

phone calls) 

 Residential Addressنشانی       Full Name   نام و نام خانوادگی
 تلفن

   Phone No. 

   
 

 :Current permanent home address                                                                                                                                                                        نشانی محل سکونت دائم:

 :Phone No. (Emergency Calls)                تلفن )تماس اضطراری(:     .Cell Phone Noتلفن همراه:                         .Phone Noتلفن:                                

 .I confirm that all the above-mentioned information is true          اینجانب متعهد هستم تمامی اطالعات فوق کامالً صحیح است.                                    
 

آمده است. درخواست ثبت نام در این اینجانب با مطالعه، آگاهی و قبول تمامی مقررات، آیین نامه های آموزشی، دانشجویی، انضباطی و مالی پردیس که لینک های آن در بخش زیر  
 واحد آموزشی را دارم.

I hereby accept and agree to observe all the rules and regulations as well as student Disciplinary Rules and Code of Conduct set forth 

by SUTIC whose links are as follows, and I hereby request to register/apply at this academic institute. 

o هستمموافق  □                                                             :  دارش سیآیین نامه کارشنا 

o     :هستم موافق □                                                                  آیین نامه مرکز زبان 

o هستم موافق □      انشجویان نیمسال آخر  )فاقد مدرک کارشناسی( تعهد فراغت از تحصیل د 

  نمایند(  خود را ارائهتکمیل شده  فرم معدل این گروه از متقاضیان الزم است در زمان پذیرش و ثبت نام)       

o  ناپیوسته( تعهد ارائه اصل مدرک کارشناسی و کاردانی )برای دانشجویان کارشناسی 

  مدرک کارشناسی آنها صادر نشدهاین تعهد مخصوص متقاضیانی است که در زمان پذیرش و ثبت نام، )      

 هستم موافق □                                                                                                     است( 

o :هستم موافق □                                              آیین نامه دانشجویی، فرهنگی و انضباطی 

o   :هستم موافق □                                                                            آیین نامه مالی 

 

o Rules and Regulations for MSc Programs                          □ Agree 

o Rules and Regulations of Language Center                        □ Agree 

o Commitment of students to graduate in the last semester, who 

have no BSc degree (These applicants are required to submit their 

completed Grade form at the time of registration)              □ Agree 

o Submission of the original Bachelors and Associate program 

records (This is a special obligation for applicants who have not 

been awarded a BSc degree at the time of admission and 

registration)                                                                         □ Agree 

o Students’ Disciplinary Rules and Code of Conduct along with 

cultural regulations                                                              □ Agree 

o Financial Rules and Regulations                                           □ Agree 

 

 Applicant’s Signature                   امضاء دانشجو                                            Applicant’s Full Name             نام و نام خانوادگی دانشجو    

http://www.kish.ac.ir/

