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  :                                                                       کد ملی:دانشجو نام و نام خانوادگی

  شماره دانشجویی:                             رشته تحصیلی:                                                         
  شماره تلفن همراه دانشجو:                                                                       شماره تلفن همراه کارشناس مرکز:

  نام واحد استانی:          نام مرکز/ موسسه آموزشی:                                                              
  تایید دانشگاه  تایید واحد استانی  تایید مرکز  شرح  ردیف

        ، عترت، هیئات مذهبی و مداحیهاي قرآنیمدارك مربوط به فعالیت  1
        ، محالت و مساجد تصویر کارت بسیج دانشجویی  2
        گواهی همکاري با نهاد نمایندگی مقام معظم رهبري  3
        حقیقاتیتهاي هاي علمی و پژوهشی و یا کمیتهها و انجمنوط به همکاري در کمیتهگواهی مرب  4
        گواهی همکاري در شوراهاي دانشجویی  5
        گواهی و مدارك مربوط به تالیفات با موضوعات اجتماعی و سیاسی  6
        احمر کارت عضویت و گواهی همکاري با کانون هالل  7
        با نشریات دانشجویی گواهی عضویت و همکاري  8
        هاي ادبی و هنري مدارك مربوط به فعالیت  9
        مدارك و گواهی برپایی نمایشگاه  10
        مدارك و گواهی مربوط به شرکت در اردوهاي فرهنگی و دانشجویی  11
        کارت مربوط به اهداء خون   12
        هاي زندگی و دفاتر مشاورههاي مهارتمدارك و گواهی مربوط به شرکت در کارگاه  13
        هاي نظریه پردازي و آزاداندیشیمدارك و گواهی مربوط به برگزاري و عضویت در کرسی  14
هـاي مـورد   یـا سـایر جشـنواره    هاي ملی حرکتمدارك و گواهی مربوط به شرکت در جشنواره  15

  م، تحقیقات و فناوريایید وزارت علوت
      

        مدارك و گواهی مربوط به عضویت و همکاري در بنیادهاي خیریه  16
        هاي رسمی دانشجوییمدارك و گواهی مربوط به عضویت در تعاونی  17
        گواهی از بنیاد شهید و امور ایثارگران  18
        هاي ورزشیمدارك و احکام قهرمانی مربوط به فعالیت  19
        هی و مدارك مربوط به تالیفات با موضوعات ورزشیگوا  20
        1شده شماره تکمیلکاربرگ تصویر   21
        پرونده کامل است  22
        اجتماعی  -امتیاز محاسبه شده بخش فرهنگی   23

                                
                 

  

  گردد.دانشجوي نمونه سازمان مرکزي دانشگاه تکمیل میلطفا در این قسمت چیزي ننویسید. این قسمت توسط کمیته انتخاب و معرفی 
  در صورتی که پرونده ناقص است موارد ذکر شود:

  
  

  :رئیس مرکز/ موسسه آموزشینام و نام خانوادگی 
 مهر و امضاء

  :نیواحد استارئیس نام و نام خانوادگی 
 مهر و امضاء

 دانشگاهنمونه دبیرخانه دانشجوي 

  1398انتخاب دانشجوي نمونه سال 
  اجتماعی -روکش پرونده فرهنگی 

 5شماره کاربرگ 
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