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  »بسمه تعالی  « 

  

شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمی نام پذیرفته فرم درخواست ثبت

    ......................................واحد دانشگاهی 

  :رتبه   :نمره کل   :شماره داوطلب   :سال قبولی 

      : .................نوع سهمیه  ❒استفاده از سهمیه  قبول با  ❒قبول عادي     ❒ذخیره    ❒قبول : نوع پذیرش 

  . طالعات زیر را مطابق شناسنامه و سایر مدارك معتبر به طور دقیق و خوانا تکمیل نمائیدا

  : اي دانشجو  الف ـ مشخصات شناسنامه

    : شناسنامه ـ محل صدور 5          : ـ شماره شناسنامه4    : ـ نام پدر3    : خانوادگی  ـ نام2    : ـ نام 1

  13  /   /ـ تاریخ تولد    7       : استان        ) شهر یا روستا:( ـ محل تولد6      : استان       : حوزه شهر  

  ❒زرتشتی  ❒کلیمی  ❒مسیحی)  ❒سنی  ❒شیعه (ـ دین اسالم 11    ـ تابعیت 10  ❒مرد   ❒ـ جنس زن  9  13   /    /  ـ تاریخ صدور 8

  ❒دکتري       ❒کارشناسی ارشد        ❒کارشناسی :  س آخرین مدرك تحصیلی ب ـ سوابق تحصیلی دانشجو براسا

  ) ❒ـ فاقد شغل 2  ❒ـ شاغل 1: (ج ـ  وضعیت شغلی دانشجو 

  : در صورت شاغل بودن 

    ❒آزاد    ❒خصوصی   ❒المنفعه  عمومی و عام  ❒نهادهاي انقالب اسالمی   ❒وابسته به دولت   ❒دولتی : ـ نوع سازمان       

            ❒قراردادي  ❒کار  طبق مقررات قانون وزارت ❒خرید خدمت  ❒ روزمزد ❒آزمایشی ❒پیمانی  ❒رسمی : دامـــــوع استخـــــ ن      

  :قرارداد   مدت      

    ❒  تحصیل مرخصی براي ❒  انفصال از خدمت ❒خدمت  آماده به ❒ بازنشسته ❒ شاغل: اشتغال  ـ وضعیت فعلی       

  : خانوادگی مسؤول مستقیم  نام و نام        : میزان حقوق ماهیانه         : ـ پست سازمانی       

    :ـ نام، آدرس و شماره تلفن محل کار       

  

  : د ـ مشخصات والدین دانشجو 

  )                   : آدرس و تلفن محل کار    : شغل       : خانوادگی  نام و نام: (ـ پدر 1

  )                      :آدرس و تلفن محل کار    : شغل      : وادگیخان نام و نام: (ـ مادر 2

  :آدرس و تلفن محل سکونت والدین 

  :هـ  ـ مشخصات همسر دانشجو 

        : شماره شناسنامه       : نام پدر        : خانوادگی  نام و نام

  : آدرس و تلفن محل کار همسر 

  : آدرس و تلفن محل سکونت همسر دانشجو 

  ) خصوص برادرانم(ـ وضعیت نظام وظیفه  و

که )  ❒ کفالت  ❒پزشکی (، داراي معافیت موقت) ❒خرید خدمت  ❒کفالت  ❒پزشکی (، داراي معافیت دائم ❒داراي کارت پایان خدمت 

 ، در ❒شـوم  اعزام می 13    /    /یا قبل از آن، داراي دفترچه آماده به خدمت که در تاریخ   1354موعد آن پایان نپذیرفته است، متولد سال 

  .   ❒پذیرد  پایان می13  /    /شروع و در تاریخ     13  /  /  حین خدمت هستم که از تاریخ 
  

  )چهار سال آخر تحصیلی. (لطفاً سوابق تحصیلی  خود را در جدول زیر بنویسید  

 نام مؤسسه آموزشی
 سالهاي تحصیلی

 آدرس و تلفن مؤسسه آموزشی تحصیلی مقطع و رشته معدل جغرافیایی محل
 تا از 

         

         

         

         

  . را دارم       نام در رشته  ضمن تأیید مطالب فوق، درخواست ثبت

  : امضاء                 : تاریخ                             : خانوادگی  نام و نام
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  صادره از            به شناسنامه شماره              اینجانب 

  کــه در آزمــون سراســري دوره کارشناســی ارشــد          فرزند         متولد سال  

ــه         دانشگاه آزاد اسالمی واحد              رشته     سال    پذیرفتــ

شدگان رشته فوق با  رفتهاي درج شده در فهرست اسامی پذی دارم مشخصات شناسنامه اعالم می  ام شده

ام مغایرت دارد لذا تقاضا دارم اجازه داده شـود بـه صـورت مشـروط      مشخصات مندرج در شناسنامه

نام اینجانب موکول به بررسی موضوع و اظهـار نظـر نهـایی     نام را طی نموده، قطعیت ثبت مراحل ثبت

معاونـت  گردم در بررسی موضوع از نظـرات   ضمناً متعهد می. باشد معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه

باشـم   تبعیت نموده و هر زمان که مشخص گردید داراي شـرایط الزم نمـی   سنجش و پذیرش دانشگاه

  . گونه ادعایی در این مورد نداشته باشم تلقی شده و هیچ منتفینام اینجانب  ثبت

  

  : تاریخ                   :      امضاء            : خانوادگی  نام و نام
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  »بسمه تعالی « 

  

  

  اند  شدگان به خدمت اعزام شده اسامی پذیرفته که قبل از اعالم عمومی  وظیفه شدگان مشغول خدمت  نامه پذیرفته تعهد

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  

  صادره از             به شناسنامه شماره             اینجانب 

شدگان آزمون  م اسامی قبولنامه اعال که بر طبق  ویژه          فرزند         متولد سال 

آن واحــد                      دانشگاه آزاد اسالمی در رشته       کارشناسی ارشد سال 

گردم به محض اخذ مجوز ترخیص  ضمن درخواست صدور گواهی قبولی در دانشگاه متعهد میام   پذیرفته شده

 2حـداکثر ظـرف   نام و تحصـیل را   از وظیفه عمومی با یگان خدمتی مربوطه تسویه حساب نموده و مجوز ثبت

ان شهریور به دانشگاه ارائه تا براساس آن جهت اینجانب درخواست معافیت تحصیلی شود و چنانچه تا پایهفته 

   ./ماه سال جاري به هر دلیل از خدمت ترخیص نگردم، قبولی اینجانب منتفی تلقی گردد

  

  

  :تاریخ          : امضاء               : خانوادگی  نام و نام
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  »بسمه تعالی   « 

  

  

  

  سازي قبول شدگان آزمون سازي قبول شدگان آزمون   فرم تقاضاي معادلفرم تقاضاي معادل

  

  

داوطلبانی که قبالً درس یا دروسی را در مراکز معتبر دانشگاهی گذرانده و خواستار معادلسازي دروس گذرانده 

نام به  در روز ثبت باشند الزم است در صورت قبولی در آزمون ورودي فرم زیر تکمیل و به همراه ریز نمرات تائید شده می

  اند تحویل نمایند واحد دانشگاهی که در آن پذیرفته شده

  
  

  

      به شماره شناسنامه         فرزند             خانم/اینجانب آقاي   

  : و از طریق       در سال 

                مؤسسه / دانشگاه                 در رشته 

ــده  ــه ش ــادل  پذیرفت ــاي مع ــمیمه   ام و تقاض ــده ض ــده ش ــازي دروس گذران ــد    س ــه تأیی ــه ب   ک

  .رسیده است را دارم            مؤسسه / دانشگاه 

  

  :امضاء           : تاریخ                 : خانوادگی  نام و نام
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  تعهدنامه تعهدنامه 

  

  صادره از           به شماره شناسنامه             اینجانب   

پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته           فرزند         متولد سال 

  واحد دانشگاهی                   گرایش  / رشته  1396سال 

) با ذکر معدل(و ریز نمرات  )کارشناسی و یا کارشناسی ارشد(شوم اصل مدرك تحصیلی  متعهد می

. تسلیم واحد دانشگاهی فوق نمایم 96 - 97خود را حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 

            و مبلغ               سفته به مشخصه  /منظور چک بدین

تصمیمات گردد تا در صورتی که به تعهد فوق عمل ننمایم مطابق  به واحد دانشگاهی فوق تسلیم می

  .دانشگاه با اینجانب رفتار گردد و در این حالت هیچ ادعایی نخواهم داشت

  :امضاء           : تاریخ                                  : نام و نام خانوادگی 
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هاي دولتی و یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت، علوم، تحقیقات و هاي دولتی و یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت، علوم، تحقیقات و   آموختگان دانشگاهآموختگان دانشگاه  گواهی مربوط به دانشگواهی مربوط به دانش

  فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  

  فرزند                آقاي /نماید خانم بدینوسیله گواهی می  

  التحصیل دوره  فارغ                       به شماره شناسنامه 

  مؤسسه آموزش عالی /دانشکده/ دانشگاه                رشته 

  : گردد  بوده که اعالم می

  در جلسه شماره             رشته               اجراي دوره 

به تصویب شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري             مورخ 

  .رسیده است

  : مهر مؤسسه آموزش عالی 
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  کننده در ت ی و سایر اتباع غیر ایرانی شرکقفرم مشخصات داوطلبین افغانی و عرا                                                       

  دانشگاه آزاد اسالمی سال                                                                                                       دوره
  

  مشخصات فردي

  : نام جد   : پدر  نام  : تابعیت  : جنسیت

    : تاریخ تولد     : محل تولد 

  متأهل دور از همسر                   متأهل با همسر                 بیوه                     جدا شده                هرگز ازدواج نکرده : وضعیت تأهل 

  غلش

  : کارفرما /سازمان محل کار  : نوع شغل 

  نشانی

  : تلفن   : خیابان   شهر                                        : نشانی محل کار در ایران 

  :  کدپستی :                  ن تلف:                 پالك :                کوچه:            شهر               خیابان : نشانی کامل و دقیق منزل در ایران 

  تحت تکفل با افرادمشخصات اعضا خانوار 

  نام جد  نام پدر  خانوادگی نام  نام  تابعیت
نوع مدرك 

  شناسایی یا اقامتی

شماره مدرك 

  شناسایی یا اقامتی
  نسبت  شغل

                  

                  

                  

                  

                  

  مشخصات تحصیلی داوطلب

  دارنده دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه    دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه   دارنده 

  : تاریخ اخذ دیپلم   : محل اخذ دیپلم   : معدل کتبی دیپلم   : رشته تحصیلی   : نوع دیپلم 

  : دانشگاهی  تاریخ اخذ مدرك پیش  : دانشگاهی  محل اخذ مدرك پیش  : دانشگاهی  محل دوره پیش  : دانشگاهی  نوع مدرك پیش

  مقطع تحصیلی

  : کارشناسی ارشد ناپیوسته   : کارشناسی   :  کاردانی 

  اقامتی یا شناساییدرك مشخصات م

  : دار  برگ تردد خروجی مدت  : کارت هویت ویژه اتباع خارجی   : دفترچه پناهندگی   : گذرنامه 

  : شماره خانوار   : شماره مدرك اقامتی  

  : تاریخ انقضاء اقامت    : تاریخ صدور   :  محل صدور 

  .در این قسمت بنویسید) مشخصات مادر(باشد لطفاً مشخصات ایشان را  چنانچه داوطلب داراي مادر ایرانی می

  : محل تولد   : تاریخ تولد   : نام پدر   : نام خانوادگی   : نام 

  غیر رسمی   رسمی :  نوع ازدواج   : ورمحل صد  : شماره کارت ملی    :شماره شناسنامه 

  تلفن ضروري

  .نشانی و یا شماره تلفنی که بتوان در مواقع ضروري با جنابعالی تماس بگیریم

  یادآوري و تعهدنامه

ررات جمهوري اسـالمی ایـران، در   نمایم ضمن رعایت قوانین و مق مطالب مندرج در این فرم را به طور کامل تکمیل و صحت و درستی آن را تأیید نموده و تعهد می
ها و مؤسسات آموزش عالی جمهوري اسالمی ایران تحـت پیگـرد قـانونی     حقایق ضمن کان لم یکن شدن پذیرش اینجانب در دانشگاه نصورت اثبات خالف و کتما

  . قرار گرفته و به تصمیمات متخذه از سوي مراکز آموزش عالی اعتراضی نخواهم داشت

  : گی داوطلب  خانواد نام و نام

  : تاریخ 

  : امضاء و اثر انگشت 
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   مرکز/ دانشگاه آزاد اسالمی  واحد

  

  

   

           صادره از         به شماره شناسنامه             اینجانب 

              رشتهکه در             فرزند       متولد سال 

ام، بـا مطالعـه و    شـده  پذیرفته             مرکز/ واحد        سال                  دوره 

شـامل خالصـه مقـررات و ضـوابط آموزشـی،       )1(در فـرم پیوسـت شـماره     آگاهی کامل از نکات مندرج

هاي دانشـگاه را   نامه شوم کلیه مقررات و آئین اجتماعی و اخالقی دانشگاه آزاد اسالمی، بدینوسیله متعهد می

هـاي عمـومی    صـالحیت رعایت نموده و هر زمان از نظر آموزشی، انضباطی و به ویژه از نظر دفتر گزینش 

دانشـگاهی  محـل  سازمان مرکزي دانشگاه منعی براي ادامه تحصیل اینجانـب اعـالم گـردد، از حضـور در     

هـاي ذیـربط دانشـگاه     خودداري نموده و چنانچه در اینمورد اعتراضی داشته باشم، کتبـاً از طریـق قسـمت   

  . موضوع را پیگیري نمایم

    

  :امضاء             : تاریخ               : خانوادگی  نام و نام  
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  »سمه تعالی اب « 

  : شماره داوطلب 

  

  
    .گردد این کادر توسط واحد دانشگاهی تکمیل می

  

  شود که کالس آنها در واحد تشکیل نمیانی تعهدنامه دانشجویدرخواست فرم 

     

  شناسنامه شماره دارنده           فرزند                اینجانب  

   دورهکه در             ادره از ص    متولد سال  کد ملی                                  

             دانشگاه آزاد اسالمی واحد                                                              رشته       سال 

شدگان رشته مزبور براساس نظر واحد دانشگاهی به حد نصاب تشکیل کالس نرسیده است  ام، با توجه به اینکه تعداد پذیرفته شده پذیرفته

دانشگاهی را مطابق دفترچه راهنماي آزمون مزبور، به ترتیب اولویت براي ادامـه تحصـیل بـه     محل/رشته پنجنوسیله با آگاهی کامل، بدی

 محـل واحـد مـذکور یـا هـر      پـنج با توجه به ضوابط و امکانات یکـی از   استان مربوطه دبیرخانه هیأت امنايتا نمایم  شرح ذیل اعالم می

  . داند براي ادامه تحصیل اینجانب تعیین نماید و در اینصورت حق هیچگونه اعتراضی نخواهم داشت الح میدانشگاهی دیگر را که ص

  واحدهاي انتخابی به ترتیب اولویت
براي (مجموعه با رشته امتحانی  انتخابی همهاي  رشته

  )شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته پذیرفته

   - 1  :مرکز /دانشگاه آزاد اسالمی واحد - 1

  - 2  :مرکز /دانشگاه آزاد اسالمی واحد - 2

  -3  :مرکز /دانشگاه آزاد اسالمی واحد -3

  - 4  :مرکز /دانشگاه آزاد اسالمی واحد - 4

  -5  :مرکز /دانشگاه آزاد اسالمی واحد -5

  

  : آدرس کامل منزل و تلفن 

  

  :  آدرس کامل محل کار و تلفن 

  

  : شماره تلفن براي ارسال پیام فوري 

  

  : امضاء             : تاریخ                   : خانوادگی  و نام نام

  

  . باشد یا کارنامه اینترنتی داوطلب به پیوست این فرم می) احراز هویت(سند پذیرش 
  : مرکز /معاون آموزشی یا مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد

  

  : خانوادگی  نام و نام

  

  : سمت 

  

  :امضاء 

  

  :  تاریخ

  

  .باشد مرکز فاقد اعتبار می/احدبدون مهر آموزش و



  11پیوست  

 

 تعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران

  
  »سمه تعالی اب  «

  

  
  
  
  

  

  
  

اند، در هنگام  شده این فرم توسط رزمندگان یا ایثارگران که با استفاده از سهمیه مربوط در آزمون پذیرفته :توجه 

  .گردد نام تکمیل و ارائه می ثبت

  
  
  

  : دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  
  

دانشگاه آزاد      سال کارشناسی ارشد دورهکه برطبق کارنامه اینترنتی             اینجانب 

  : بــــا استفاده از امتیاز                     اسالمی در رشته 

   ❒ انـ جانباز5  ❒ـ آزاده یا همسر و فرزند4  ❒ـ جهادگر رزمنده3  ❒ـ بسیجی فعال2  ❒ـ رزمنده1

نام  ز ثبتنمایم، چنانچه در هر زمان ا ام تعهد می شده پذیرفته ❒ـ شاهد7 ❒ %25 ـ همسر یا فرزند جانباز باالي6 

موضوع (و تحصیل اعالم گردد فاقد شرایط استفاده از تسهیالت قانونی استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران 

اریخ اعالم دانشگاه، اصل باشم، حداکثر ظرف مدت یک ماه از ت می) ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمی

در . دار معتبر ممهور به مهر و شماره سازمان مربوط را اخذ و به دانشگاه ارائه نمایم گواهی نامه عکس

گونه اعتراضی نخواهم  صورت دانشگاه حق دارد از ادامه تحصیل اینجانب جلوگیري نماید و حق هیچ غیراین

  .داشت

  

  :  امضاء          : تاریخ              : خانوادگی  نام و نام
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  »بسمه تعالی « 

  

  

  

  

  

  

  

  سال متولد        به شماره شناسنامه               اینجانب بدینوسیله 

ون ـپذیرفته شده در آزم              فرزند                 صادره از 

ــگاه               واحد       سال                    دانشـ

ا را .ا.مقدس ج هاي آموزشی و انضباطی دانشگاه و نظام نامه شوم کلیه مقررات و آئین متعهد میآزاد اسالمی 

رعایت نموده و در صورت عدم تأیید صالحیت عمومی اینجانـب جهـت ادامـه تحصـیل در دانشـگاه آزاد      

اسالمی از حضور در محل دانشگاهی خودداري نموده و حق هرگونه شکایت در خصوص ادامه تحصیل و 

از آن را از خود سلب و عواقب ناشی از آن را به عهده  و ضرر و زیان ناشی) شهریه(استرداد مبالغ واریزي 

  ./گیرم می

                : خانوادگی  نام و نام                        

            : تاریخ 

  :امضاء 

    

  

  


