
 
 
 

 * د                                 مطالب ذیل را دقيقا  مطالعه فرمایي* 

 : شودكه قبل از وارد كردن اطالعات، بایستي رعایت  مواردي

 ، نكات ذيل را دقيقاً رعايت نمايند :يستي در تكميل اطالعات محل تحصيلداوطلبان با .1

و فقط به ذكر نام حصيل را بصورت دقيق تكميل نموده تعنوان محل  -1-1

   اكتفا ننمایند.  یا مؤسسه دانشگاه

  آدرس محل تحصيل را بصورت كامل و دقيق تكميل نمايند. -1-2

 : شهيد بهشتيدانشگاه  آدرس به عنوان مثال در خصوص

 يبهشت ديدانشگاه شه -ياریشهر ديشه دانيم -منی ابانيخ -چمران ديبزرگراه شه -تهران 

ت را در تكميل فرم رعايت نمايند، تكميل اطالعات بايستي صداق انداوطلب  .2

 ،م نتيجه و اراال اطالعات نادراتدر اعال "تأخير "منجر به  ناقصبصورت 

 د.وش "ابطال نتيجه "منجر به  ممكن اات و خالف واقعيت، غلط

 نحوه ارسال مدارك :بسيار مهم(  )**

بايستي توسط دانشجو  )فرم صالحيت عمومي + مدارك مورد نياز(تمام مدارك 

به دانشگاه مربوطه تحويل داده شود تا دانشگاه مدارك  و تكمیلبصورت کامالً دقیق 

جهت بررسي صالحیت عمومي به دبیرخانه هیأت  رسمي نامهبه همراه  دريافتي را 

 . نمايدمرکزي گزينش دانشجو ارسال 

  :بسيار مهم ر    تذك 

 دانشگاه رسمي فرم مشخصاتي که بدون نامهدبیرخانه هیأت مرکزي گزينش دانشجو به 

 .ل شود به هیچ عنوان ترتیب اثر نخواهد دادارسا و توسط دانشجو

 

 

 

 



 مدارك مورد نياز : * 

 نسخه كپي(. 1+  «همراه با الصاق عكس»نسخه اصلي 1فرم صالحيت عمومي ) الف(

بنام ذيل  حسابشماره شبا به واريز ريال  000/350 :  مبلغ ي بهفيش پرداخت ب(

 قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي. خزانه داري كل كشور

770100004001021101007489IR 

 تهيه نموده و نزد خود نگهداريد( كپي حتما فرم تکميل شدهو  فيش پرداختي)از 

 است* الزامي*پرداخت مبلغ فوق براي كليه مقاطع 

 اشتغال در صورت (3 ، كارت ملي (2 ، شناانامه صفحه اول (1:  نمودن كپي ج(

   اراال كپي حكم كارگزيني.

 آدرس جهت ارسال مدارك :* 

 قرني   سپهبدتهران ،  خيابان كریمخان زند  ،  بين خيابان استاد نجات اللهي و شهيد 

                                                          1537/15815، صندوق پستي  2، طبقه  204پالك  

 دبيرخانه هيأت مركزي گزینش دانشجو 

 حتماً قيد گردد( دبيرخانه هيأت مركزي گزینش دانشجو)بر روي پاكت عنوان 

از ارسال هرگونه مدارك دیگر به غير از مدارك ذكر شده جدا   ر مهم :    تذك 

 شود.خودداري فرمائيد. در صورت ارسال، هيچ گونه مدركي عودت داده نمي

  يکيارسال درخواست الکترون ستميبه س سؤال هرگونه در صورت داشتن

 : به نشاني زیر مراجعه فرمائيد سازمان سنجش آموزش كشور
http://request.sanjesh.org/noetrequest/login 

 گزينش دانشجو ،دبیرخانه هیأت مرکزي  هاياخبار و اطالعیه آخرين جهت آگاهي از

مراجعه   http://sd.sanjesh.org : توانید به سايت اين دبیرخانه به نشانيمي

 .فرمائید

http://request.sanjesh.org/noetrequest/login
http://sd.sanjesh.org/


 بسمه تعالي

 برگ مشخصات بررسي صالحيت عمومي داوطلبان 

 ها و مؤسسات آموزش عالي دانشگاه 

 13................سال 

 تکمیل دقیق این برگ برای بررسی پرونده شما ضروری است تذكرمهم:
 شد. و هرگونه نقص در آن باعث تأخیر در اعالم نتیجه خواهد             

 با آزمون          بدون آزمون       نحوه پذیرش :                                                                   

http://sd.sanjesh.org    
 
 

  ننویسید.کادرچیزیدراینمحترم؛داوطلب
 مقطع مورد پذیرش را عالمت بزنيد رشته انتخابي : 

 كارداني                      كارشنااي

 

 دكتريكارشنااي ارشد          

 ورود به دفتر ااتان
 : مورد پذيرش نام دانشگاه / مؤاسه تاريخ:

 
 شماره: 

 ( مشخصات فردي :1

  **نحوه پذيرش شامل: روزانه، شبانه، پاره وقت و ...        كاربردي و مجازي و ... *نوع دانشگاه شامل: دولتي، آزاد، غيرانتفاعي، پيام نور، علمي  ( اوابق تحصيلي :2

 

 .............................................................................................................. نام  :

 ...............................................................................نام خانوادگي : 

 .................................................................................................. نام پدر :

 

                  

                  
 

           شمارة ملي :
 

 

 .....................................................ل پدر : شغ...................................................   محل تولد :  ........................................................تاريخ تولد :  ..................................................................................................شماره شناانامه : 

 .........................الد   متأهل        تعداد او        وضعيت تأهل : مجرد..........................................................................                                      تابعيت : ...................................................... مذهب : 

 :  آماده به خدمت         در حال خدمت          معافيت دائم             معافيت تحصيلي          داراي كارت پايان خدمتنظام وظيفه 

 

 رشته تحصيليمقطع
  /مركزدانشگاه/مؤاسه

 تحصيلمحل
 شهر

 تحصيل محل
 اال

 شروع
اال 
 پايان

نوع  *
 دانشگاه

نحوه  **
 پذيرش

        ديپلم
 و تلفن آدرس

 مركزمؤاسه/
 

        كارداني
 و تلفن آدرس

 مؤاسه/دانشگاه
 

        كارشنااي
 و تلفن آدرس

 مؤاسه/دانشگاه
 

        كارشنااي ارشد
 و تلفن آدرس

 مؤاسه/دانشگاه
 

   : وضعيت شغلي( 3
 پايان  شروع  شهراتان  ااتان نوع ااتخدام پست اازماني اازمان يا نهادنام مشاغل

        فعلي
  كارمحلوتلفنآدرس

        قبلي
  كارمحلوتلفنآدرس

 
 محل الصاق

 عکس

http://sd.sanjesh.org/


 محل اكونت : آدرس( 4

 آدرس شهر ااتان  آدرس

    قبلي

    فعلي

 :( شماره تلفني كه بتوان در مواقع ضروري با شما تماس گرفت 5

  داوطلب : منزلتلفن   تلفن همراه داوطلب :

  تلفن همراه يكي از بستگان :
 

 ( مشخصات همسر :6
 

 ............................................................................................................ نام  :

 .............................................................................نام خانوادگي : 
 

 

                    

                    
 

           شمارة ملي :
 

                                          ..................................................................................... محل تولد : ..................................................................................... تاريخ تولد :..................................................................................... نام پدر :

 .....................................................................................: مذهب  .....................................................................................تابعيت : .....................................................................................شماره شناانامه : 

 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................نشاني محل كار و شماره تلفن : 

 نمائيد .، جدول زير را تكميل شركت نموده ايد اال گذشته 2در  چنانچه تاكنون در آزمون ورودي دانشگاهها يا ااير مؤاسات آموزش عالي( 7

 مالحظات آزموننتيجة  شهراتان  ااتان اال آزمون  نوع آزمون

      

      

      

 ،به شما شناخت كافي داشته باشندنفر از افراد مورد اعتماد غير خويشاوند و قابل داترس از محل تحصيل يا كار، كه نسبت  4( مشخصات 8

 .(و در يك ااتان ااكن يا شاغل باشندحتي المقدور كارمند دولت يا فرهنگي بوده ا در جدول ذيل مرقوم فرمائيد .)ر

 مالحظات شغل معرف مدت آشنائي نوع رابطه نام و نام خانوادگي

1      

  آدرس و تلفن

2      

  آدرس و تلفن

3      

  آدرس و تلفن

4      

  آدرس و تلفن
 
 
 

 اجتماعي و فرهنگي خود را بطور خالصه بنويسيد .( اوابق فعاليتهاي ايااي ، 9
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 شوم.به كليه اؤاالت مطروحه با صداقت و دقت جواب دادم و دراتي و واقعيت آنها را متعهد مي                     اينجانب                           

                                                                 

 امضاء :   تاريخ :                                                                                                                                           

 

 

 موارد زير بايستي به پیوست اين فرم ارسال گردد :

 تكمیل شده نسخه از فرم صالحیت 1 کپي -2  فیش پرداختي.  -1

 کپي شناسنامه و کارت ملي و حكم کارگزيني)درصورت وجود( -3


