
 
 باسمه تعالی

 

 «پرسشنامه دانشجویی»

 
1 2 3 4 5 

 قسمت چیزی نوشته نشوددر این 

 

 محل الصاق

 عکس

           شماره دانشجویی ......................................    
 

 نام خانوادگی .................................................... 

 ............................ نام پدر ..............                                                                 نام ....................................     

       کد ملی:                    

 کشاورزی   فنی و مهندسی   علوم   شیمی   برق و کامپیوتر   تربیت بدنی و علوم ورزشی  اقتصاد و مدیریت  : ادبیات و علوم انسانینام دانشکده  -1

 مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب   خوی و مهندسی فنی   پردیس دانشگاهی   هنرمعماری، شهرسازی و    منابع طبیعی   دامپزشکی

 پردیس دانشگاهی      نوبت دوم)شبانه(      اول)روزانه( : ...........................................................   نوبتنام رشته قبولی -2

 تعداد فرزندان: ........ نفر          متاهل          :          مجردتاهلوضعیت  -3

 نوع معافیت:  ........     معاف از خدمت     دفترچه آماده به خدمت : کارت پایان خدمتوظعیت نظام وظیفه -4

 .................................................. سایر ادیان     شیعه   اسالم:   سنی     :دین -5

 دکتری تخصصی  ی عمومیدکتر          کارشناسی ارشد          کارشناسی          :          کاردانیمقطع قبولی در دانشگاه ارومیه -6

 :سوابق تحصیالت -7

 علت ترک تحصیل تاریخ پایان تاریخ شروع کشور محل تحصیل دانشگاه محل تحصیل معدل رشته تحصیلی تحصیلیمقطع  ردیف

        دیپلم 1

        کاردانی 2

        کارشناسی 3

        کارشناسی ارشد 4

        دکترا 5

 

 ................................................................................................................................... سایر با ذکر نام     کمک هزینه     شخصی     :     والدیننوع محل تامین مخارج -8

 ................................................. کد پستی ................................................)منزل پدری/شخصی(: ................................................................................................ آدرس محل سکونت -9

 : .............................................یکی از اعضای خانوادهتلفن همراه  ..................................: .......تلفن همراه خود............................................   )با ذکر پیش شماره(:  تلفن منزل -10

 .............................................................................................................................................................................................: ...............................................آدرس پست الکترونیکی -11

 .........................................................................................................................................................................دیگری مشغول هستید )نوع فعالیت(؟  آیا غیر از تحصیل به کار -12

 .......................................................................................................................................................................................: ....................................................................آدرس محل کار -13

 کامل در جدول زیر درج نمایید:مشخصات خانواده )پدر، مادر، همسر، فرزندان، خواهران، برادران( را بطور  -14

 آدرس محل کار/سکونت شغل میزان تحصیالت نام پدر نسبت نام و نام خانوادگی ردیف

1       

2       

3       

4       
 

 کلیه فعالیت های فرهنگی، هنری، سیاسی، اجتماعی و ... که تاکنون داشته اید را در جدول زیر مرقوم فرمایید: -15
 علت کناره گیری یا عدم فعالیت تا تاریخ از تاریخ محل خدمت نوع فعالیت نهاد یا ارگاننام  ردیف

1       

2       

3       

                  
 

          
 

          
 

          
 

 



 

 ".اگر دانشگاه اصالح شود، مملکت اصالح می شود"حضرت امام خمینی )ره(: 

یل شماست و در پرونده دانشجوی عزیز، موارد مطرح شده در ذیل، بخشی از الگوهای رفتاری مورد انتظار دانشگاه از شما بوده و بعنوان بخشی از گزینش در حین تحص

 تحصیلی شما درج خواهد شد.

گفتار دانشجویان عزیز بر اساس اخالق اسالمی و متوازن با دانش اندوزی باشد. همه بر این اذعان دارند که عدم رعایت آن قداست بطور کلی انتظار می رود رفتار و  -1

 دانشگاه و به خصوص دانشجویان را زیر سوال خواهد برد.

ی درس، بوفه ها، غذاخوری ها، اردوهای دانشجویی و ...(، پرهیز پرهیز از اختالط نامناسب و غیرمتعارف در اماکن عمومی دانشگاه )محیط های دانشکده، کالس ها -2

 از هرگونه نزاع و درگیری و رعایت احترام متقابل در برخورد با سایر دانشجویان، اساتید و کارکنان دانشگاه امری ضروری می باشد.

، کلیه دانشجویان الزم است ضمن همراه داشتن کارت دانشججویی در هنگجام برای شناسایی دانشجو از غیر دانشجو و ایجاد محیطی امن و در خور شان دانشجویان -3

و عجدم ارایجه آن فاقجد  ورود به پردیس ها و دانشکده ها، در صورت درخواست انتظامات دانشگاه در محوطه دانشگاه نیز نسبت به ارایه کارت دانشججویی اقجدام نماینجد

 وجاهت قانونی و دارای پیگرد انضباطی می باشد.

کلیه اردوهای )زیارتی، سجیاحتی، تفریحجی، علمجی و آموزشجی( بصجورت  1366بر اساس آیین نامه های برگزاری اردو مصوب شورای عالی انقالب فرهنگی در سال  -4

وب شورای فرهنگی توسجط هجر غیرمختلط بوده و می بایست قبل از برگزاری، در شورای فرهنگی دانشگاه مطرح شوند و لذا کلیه اردوهایی که خارج از ضوابط و چارچ

کمیتجه "و اجرا شوند غیررسمی بوده و دانشگاه در قبال آن هیچ تعهدی ندارد و اینگونه اردوهای غیرمجاز قابل رسجیدگی در مراججع ذی ربجط شخص یا تشکلی طرح 

 می باشند. "انضباطی

ظهور و نیز گروه های ضد انقالب جرم بوده و در صجورت مشجاهده بجا آن برخجورد عضویت و یا همکاری و مساعدت با گروه های ملحد و غیرقانونی و عرفان های نو -5

 قانونی خواهد شد.

یجت هجا فاقجد وجاهجت طرح مطالبات، پیگیری مشکالت، طرح ایرادات و انتقادات بایستی تنها از مجرای قانونی انجام پذیرد، بدیهی است در غیر اینصورت ایجن فعال -6

 م به برخورد و ممانعت از فعالیت های مزبور خواهند شد.قانونی بوده و دانشگاه ملز

اری و غیجر دانشجویانی که در طول تحصیل در مقاطع مختلف )خصوصا ارشد و دکتری( مجوزهای تردد به اماکن مختلف آزمایشگاهی و پژوهشجی را در سجاعات اد -7

بردن افراد اضافی، اقامت غیرمجاز خارج از مجوز صادره، سوء استفاده از مجوزهای تردد سجایر اداری دریافت می نمایند، موظف به رعایت تمام قوانین تردد )عدم همراه 

نشججو بکلجی لغجو و دانشجویان و ...(  می باشند،  بدیهی است چنانچه در بررسی های منظم دوره ای همکاران حفاظت مصادیق تخلفات مزبور احجراز گجردد، مججوز دا

 خواهد شد.دانشجو به کمیته انضباطی معرفی 

 خواهران برادران

لباس برادران دانشجو باید معمولی باشد و رعایت تناسب در نحوه پوشش  – 1

 اخصوصج بیگانجهالزامی بوده و باید از پوشیدن لباس هایی که تقلید از فرهنگ 

استکبار غربی می باشد و در شان و شخصیت یک دانشجوی مسلمان ایرانی در 

 نظام جمهوری اسالمی نیست خودداری شود.

استفاده از لباس های زننده و غیرمتعارف، تنگ و نجازک، پیجراهن آسجتین  -2

 کوتاه، باز کردن یقه و دارای مارک ها و عالیم مبتذل غیرمجاز می باشد.

تر، دستبند، گردنبند طال و هچنین تقلید از هر گونه مجدل استفاده از انگش -3

 زننده در موی سر و صورت ممنوع می باشد.

از آنجا که استعمال دخانیات امری مغایر با اهداف تعلجیم و تربیجت بجوده و  -4

دارای زیانهای فراوان اجتماعی و جمعی و روانی اسجت، خجودداری از کشجیدن 

در رستوران ها و محیط هجای خوابگجاهی و سیگار در محیط دانشگاه بخصوص 

 کن مسقف ضروری می باشد.اام

استفاده از کراوات و پاپیون و مش کردن و بلند کردن موهجا بجیش از حجد  -5

 معمول، بافتن مو، تاتو کردن و خالکوبی ممنوع می باشد.

 "حجاب زن منحصر به چادر نمی باشد، اما چادر بهترین نوع حجاب است."

 هبریمقام معظم ر

استفاده از مانتو های کوتاه باالتر از زانو، مانتو های چسجبان، تنجگ و بجدن نمجا و  -1

همچنین مانتوهای جلوباز و بدون دکمه، آستین کوتاه، دارای تصاویر و الفاظ رکیجک، 

عبارات مبتذل و پوچ که دور از شان محیط علمی بجوده و مصجداق خودنمجایی باشجد، 

 ممنوع است.

شلوار کوتاه و شلوارهایی که تعمدا پجاره بجوده یجا وصجله داشجته باشجد، استفاده از  -2

 ممنوع می باشد.

استفاده از مقنعه معمولی و پوشاندن موی سر بصورت متعارف و ججوراب و کفجش  -3

 متناسب با محیط دانشگاه الزامی می باشد.

صجورتیکه  استفاده از پوتین های بلند تا زانو و نیز دارای پاشجنه هجای صجدادار در -4

 شلوار در داخل پوتین قرار گیرد و یا همراه با شلوارک استفاده شود، ممنوع می باشد.

استفاده از وسایل آرایشی )ناخن مصنوعی، الک هجای مختلجف و ...(  و عطرهجای  -5

 زننده که مصداق خودنمایی باشد و جلب توجه نماید ممنوع است.

 

موارد مطجرح شجده فجوق الجذکر باشجید، بجدیهی اسجت  با درک عمیق متعهد به رعایت همهو با آگاهی الزم و کافی بعنوان قشر فرهیخته جامعه لطفا دانشجوی گرامی 

 مسئولیت عدم رعایت قوانین بر عهده خود دانشجو می باشد.

 می باشم. د به همه موارد خواسته شده در محیط دانشگاه تعهاینجانب.............................. فرزند .......................... پای بند و م

 تاریخ:           امضاء دانشجو

 تاریخ:                  امضاء کنترل کننده فرم

 
 


