
آزمون سراسري سال 1397
فرم پیش نویس تقاضانامه ثبت نام و انتخاب رشته براي پذیرش دانشجو در مرحله تکمیل ظرفیت 

صرفًا بر اساس سوابق تحصیلی در  دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی
:نام پدر -3:نام -2:نام خانوادگي  - 1

:كد ملي - 6:شماره شناسنامه -5مرد       زن  :جنس - 4
 سال ماه روز

تولد - 7 :كد بخش محل تولد - 8 1 3:تاريخ
 زرتشتي              مسيحي كليمي           اسالم     :دين - 9

:سال اخذ مدرك ديپلم -11:عنوان ديپلمكد  -10

:صحيح  :               اعشار   : ديپلمتبي نهايي معدل ك -12

:استفاده از سهميه پذيرشمتقاضي  -13
  ) پدر، مادر، خواهر و برادر شهيد(خانواده شهدا  -   2 مناطق - 1
  و باالتر % 25همسر جانباز  -   5و باالتر % 25فرزند جانباز  -   4و باالتر % 25جانبازان  - 3
همسر شهيد و مفقوداالثر  -  10فرزند شهيد و مفقوداالثر  -   9همسر آزاده  - 8فرزند آزاده  -   7آزادگان  - 6

رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  13رزمنده وزارت جهاد كشاورزي -  12رزمنده سپاه پاسداران  -11

   % 25جانبازان كمتر از همسر  -   16% 25جانبازان كمتر از فرزند  -  15% 25جانبازان كمتر از  -14
  فرزند رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  19فرزند رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  18فرزند رزمنده سپاه پاسداران  -17
  همسر رزمنده ستاد كل نيروهاي مسلح  -  22همسر رزمنده وزارت جهاد كشاورزي  -  21همسر رزمنده سپاه پاسداران  -20

ماه  :13از بند     22و 21، 20، 19، 18، 17، 13 ،12، 11 : هاي متقاضيان استفاده سهميه گزينهفقط براي  )هما(مدت حضور داوطلبانه در جبهه  -14

پيگيري 12كد -15  بند    22و  20، 19، 13،17، 11 : هاي براي متقاضيان استفاده از سهميه گزينه(رقمي ):13از

 معلول جسمي و حركتي             كم شنوا            ناشنوا كم بينا            نابينا :     معلوليت -16
.ـ  هستم ساير كشورها      هند     لبنان      عراق    تركيه پاكستان     افغانستان: از اتباع خارجي -17

دانشجوي دوره غيرروزانه             دانشجوي دوره روزانه              دانشجوي انصرافي :وضعيت تحصيلي در آموزش عالي -18

هيچكدام             التحصيل مقطع كارشناسي ارشد و باالتر  فارغ            التحصيل مقطع كارشناسي  فارغالتحصيل مقطع كارداني  فارغ

:تلفن همراه - 21:تلفن ثابت -20:كد وضعيت نظام وظيفه -19

):رقمي 10(كد پستي  -23                                 :بخش:                            استان:  استان و كد بخش محل اقامتكد  -22

:ادامه نشاني:                                شهر:                        استان -24

:)E-mail(پست الكترونيكي  آدرس -25

 هاي خارجي زبان                هنر                علوم انساني               علوم تجربي              علوم رياضي و فني         :گروه آزمايشي -26
   ديپلم نظام قديم                 دانشگاهي  ه پيشدور    : التحصيل آموز يا فارغ دانش -27
:دانشگاهي سال اخذ مدرك دوره پيش - 29:                                            دانشگاهي كد بخش محل اخذ مدرك دوره پيش -28

صحيحاعشار صحيحاعشار 
:معدل كل دوره كارداني - 31:                                                                   دانشگاهي معدل كل مقطع پيش -30

)التحصيلي در صورت فارغ()التحصيلي در صورت فارغ(
:كدرشته محل انتخابي -32

نام واحد و یا مرکز آموزشی دانشگاه پیام نورنام رشتهكد

33- چنانچه در آزمون سراسري سال 1397 ثبت نام نموده اید، شماره پرونده خود را در این محل درج نمایید:

رقمي اتباع خارجي 13محل درج كد پيگيري   

       @             

1 234 5 




