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PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 
(Dành cho phương thức xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12) 

 

I. THÔNG TIN THÍ SINH 

1. Họ, chữ đệm và tên của thí sinh (Viết đúng như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu) 
 

................................................................................................................... Giới (Nữ ghi 1, Nam ghi 0) 
 

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh 

(Nếu ngày và tháng sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 ở ô đầu) Ngày Tháng Năm 
 

3. a) Nơi sinh (tỉnh hoặc thành phố) ................................................... b) Dân tộc (Ghi bằng chữ) ................ 
 

4. CMND số Ngày cấp:.................... Nơi cấp:..................... 
 

5. Hộ khẩu thường trú: ......................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................. 
 

Ghi rõ tên tỉnh (thành phố), huyện (quận), xã (phường) vào dòng trống phía trên 
 

Mã tỉnh (Tp) Mã huyện (quận) Mã xã (phường) 
 

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (ghi tên trường và nơi trường đóng: huyện (quận), tỉnh (thành phố) và ghi mã tỉnh, mã trường): 
 

Năm lớp 10 ................................................................................................. 
 

Năm lớp 11 ................................................................................................. 
 

Năm lớp 12 ................................................................................................. 
Mã tỉnh Mã trƣờng 

 

7. Đối tượng ưu tiên tuyển sinh: Thuộc đối tượng nào khoanh tròn vào đối tượng đó 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 

sau đó ghi ký hiệu vào 2 ô bên cạnh, nếu không thuộc diện ưu tiên thì để trống. 

8. Khu vực ưu tiên: Thuộc khu vực nào khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

sau đó ghi mã khu vực (1 - KV1, 2 - KV2, 2NT - KV2-NT, 3 - KV3) vào ô trống. 

9. Điện thoại liên lạc: .................................................. Email: ............................................................. 

10. Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 

11. Ngành: ............................................................................................... Mã ngành: .......................... 

12. Mã tổ hợp môn: ...............................................................................................................................  

MÔN XÉT ĐIỂM HK1 ĐIỂM HK2 

Môn 1:.................................... ................................................ ................................................ 

Môn 2:.................................... ................................................ ................................................ 

Môn 3:.................................... ................................................ ................................................ 

Tôi xin cam đoan những lời khai trong Hồ sơ đăng ký xét tuyển này là đúng sự thật. Nếu sai tôi xin 

chịu xử lý theo đúng Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
 

Ngày ...... tháng ...... năm 2017 

Chữ ký của thí sinh 



HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017 

(Hình thức xét tuyển điểm học bạ lớp 12) 

 
Năm 2017, IUQ xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12 đối với tất cả các ngành đào tạo trình độ 

Đại học chính quy. 

1. Đối tượng – Hình thức xét tuyển: 

 Đối tƣợng: Ngƣời đã tốt nghiệp THPT. 

 Hình thức xét tuyển: Dựa trên học bạ THPT (Điểm trung bình chung của 03 môn trong tổ hợp 

môn xét tuyển của 2 học kỳ năm lớp 12 không nhỏ hơn 6,0). 

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô (mã ngành 52510205) với tổ hợp 

môn xét tuyển (A00 - Toán, Lý, Hóa) thì phải đảm bảo điều kiện xét tuyển nhƣ sau: 

Điểm xét tuyển = (Điểm TB Toán lớp 12 + Điểm TB Lý lớp 12 + Điểm TB Hóa lớp 12)/3 ≥  6,0 

2. Chỉ tiêu – Ngành xét tuyển: 160 chỉ tiêu 

 - Khối A00: Toán, Vật lý, Hóa học  - Khối C01: Toán, Ngữ văn, Vật lý 

 - Khối A01: Toán, Tiếng Anh, Vật Lý - Khối D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh 

 - Khối B00: Toán, Hóa học, Sinh học  - Khối D07: Toán, Tiếng Anh, Hóa học 

STT Tên ngành 
Mã 

ngành 
Tổ hợp môn xét tuyển 

Chỉ 

tiêu 

1 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  52510201 A00, A01, C01 20 

2 Công nghệ kỹ thuật ô tô 52510205 A00, A01, C01 20 

3 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 52510301 A00, A01, C01 20 

4 Công nghệ kỹ thuật hóa học  52510401 A00, B00, D07 20 

5 Công nghệ thông tin  52480201 A00, C01, D01 20 

6 Quản trị kinh doanh  52340101 A01, C01, D01 20 

7 Kế toán  52340301 A00, C01, D01 20 

8 Tài chính – Ngân hàng  52340201 A00, A01, D01 20 

3. Hồ sơ xét tuyển:  

 Hồ sơ đăng ký xét tuyển gồm có: 

o Phiếu đăng ký xét tuyển (Theo mẫu của IUQ) 

o Bản photo công chứng học bạ THPT 

o Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (Bản photo công chứng) 

o Giấy chứng nhận ƣu tiên (nếu có) 

o Một phong bì đã dán sẵn tem và ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh 

(Thí sinh không được rút hồ sơ trong đợt đăng ký xét tuyển) 

 Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/hồ sơ 

 Thí sinh nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký xét tuyển qua đƣờng bƣu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phân hiệu 

Quảng Ngãi theo địa chỉ:  

Phòng Giáo vụ - Phân hiệu trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh tại Quảng Ngãi   

938 Quang Trung, Tp Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

Điện thoại: (0255) 2 222 135 - 0916 222 135  * Website: www.qn.iuh.edu.vn 

4. Tổ chức  xét tuyển:  

 Đợt 1: Ngày 28-30/7/2017 (Nhận hồ sơ từ 10/4/2017 đến 27/7/2017) 

 Đợt 2: Ngày 28-30/8/2017 (Nhận hồ sơ từ 14/8/2017 đến 27/8/2017) 

 Đợt 3: Ngày 28-30/9/2017 (Nhận hồ sơ từ 07/9/2017 đến 27/9/2017) 

 


