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  کاردانی پیوسته دانشگاه آزاد اسالمی متقاضیان دورهنام  فرم درخواست ثبت
  

  . اطالعات زیر را مطابق شناسنامه و سایر مدارك معتبر به طور دقیق و خوانا تکمیل نمائید
  : اي دانشجو  مشخصات شناسنامه ـالف 

  : کد ملی -5                  : ـ شماره شناسنامه4    : ـ نام پدر3      : خانوادگی  ـ نام2      : ـ نام 1
  ) شهر یا روستا:( ـ محل تولد7         : استان         : شهر                       وزهــــح: ـ محل صدور شناسنامه6 

        ـ تابعیت 11  ❒ مرد ❒  ـ جنس زن10  13  /    /   صدور  تاریخ - 9  13  /   /ـ تاریخ تولد   8      : استان 
  ❒ زرتشتی ❒کلیمی  ❒مسیحی )❒سنی  ❒ شیعه(اسالم ـ دین12
  : سوابق تحصیلی دانشجو براساس آخرین مدرك تحصیلی ـ ب 

  :شهرستان       :    دبیرستانکه از       :در رشته  ❒ التحصیل هنرستانی نظام قدیم فارغ  ❒ سوم دبیرستان نظام جدید

    هنرستان                    .ام التحصیل شده فارغ      درسال       : استان 
  ) ❒ ـ فاقد شغل2  ❒ ـ شاغل1( :وضعیت شغلی دانشجو   ـ ج

          : در صورت شاغل بودن   

    ❒آزاد    ❒ خصوصی  ❒ المنفعه عمومی و عام  ❒ نهادهاي انقالب اسالمی  ❒ وابسته به دولت  ❒ دولتی :نوع سازمان ـ   
قرارداد  مدت ❒ قراردادي ❒مقررات قانون وزارت کار طبق ❒خدمت  خرید ❒ روزمزد ❒آزمایشی ❒پیمانی ❒رسمی :نوع استخدام ـ   

:  

  ❒ تحصیل مشغول  ❒ مرخصی براي تحصیل ❒ انفصال از خدمت ❒ آماده به خدمت ❒ بازنشسته ❒شاغل :وضعیت فعلی اشتغال ـ   
  : خانوادگی مسؤول مستقیم  نام و نام        : میزان حقوق ماهیانه          :پست سازمانی ـ   

    :نام، آدرس و شماره تلفن محل کار ـ   
  : مشخصات والدین دانشجو ـ د 

  )                     : و تلفن محل کار نشانی    : شغل       : خانوادگی  نام و نام: (ـ پدر 1
  )                         : و تلفن محل کار نشانی    :  شغل      : خانوادگی نام و نام: (ـ مادر 2

  :و تلفن محل سکونت والدین  نشانی
  :مشخصات همسر دانشجو  ـهـ  

        : شماره شناسنامه       : نام پدر        : خانوادگی  نام و نام
  : و تلفن محل کار همسر  نشانی
  : و تلفن محل سکونت همسر دانشجو  نشانی

  ) مخصوص برادران(وظیفه  خدمتوضعیت  ـ و

که  )❒کفالت ❒ پزشکی(، داراي معافیت موقت)❒ خرید خدمت ❒ کفالت ❒پزشکی(، داراي معافیت دائم❒داراي کارت پایان خدمت 
آماده به خدمت که  داراي دفترچه ،❒                          : موعد آن پایان نپذیرفته است، داراي معافیت تحصیلی از هنرستان 

   .❒ پذیرد پایان می13  /  /  ، در حین خدمت هستم که در تاریخ  ❒شوم اعزام می 13  /  /در تاریخ  
  . تحصیلی دوره متوسطه خود را در جدول زیر بنویسید  لطفاً سوابق ـ

 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

  : و اثر انگشت امضاء                 : تاریخ                 : خانوادگی  نامنام و 
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  ...............................................................................مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  

    : دانشجوي عزیز 
شدگان و کمک به شکوفا نمودن آنها و همچنین  مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه به منظور شناخت استعداد، توانایی و عالئق پذیرفته  

اي، خانوادگی و اقتصادي اقداماتی را  هاي مختلف عاطفی، شناختی، شخصیتی، اجتماعی، تحصیلی، حرفه بررسی مسائل و مشکالت در زمینه
شگاه، فضاي مناسبی براي تحصیل اي، درمانی و اجراي طرح بهداشت روانی در محیط دان به اجرا گذارده و سعی دارد با ارائه خدمات مشاوره

لذا به منظور شناخت مسائل و مشکالت شما الزم است با تکمیل این پرسشنامه، که محتویات آن کامالً به صورت . دانشجویان فراهم نماید
  .ماند، در این امر مهم و حیاتی، مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه را یاري فرمایید محرمانه محفوظ می

  : ي مشخصات فرد
  : .....................................شماره شناسنامه : ............................ تاریخ تولد : ........................................ نام خانوادگی : ................................. نام 

    ❒زن ❒مرد: جنس : .............................. شغل  ..................................: ..............محل تولد.... : ..................................................کدملی 
   .............: ...........................اعضاي خانواده تعداد   ❒متأهل ❒مجرد: وضعیت تأهل 

  ................................................................................................................................................................: .............................محل سکونت فعلی 
    ❒ملکی ❒استیجاري: نوع محل اقامت: ............................................محل اقامت دائم 

  ...................................محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی ............................ شماره تلفن منزل .............................. ماره تلفن تماس ضروري ش
  ........................................نام و محل واحد دانشگاهی .. ........................نام محل تحصیلی قبلی .................................. آخرین مدرك تحصیلی 

  : مشخصات خانوادگی 

 وضعیت روانی وضعیت جسمانی محل اقامت شغل تحصیالت سن نام  نسبت
                پدر

                مادر
  برادران به ترتیب سن 

  ـ1
      

        ـ2
         ـ3

  خواهران به ترتیب سن 
  ـ 1

      

        ـ2
        ـ3

  :  چگونگی وضعیت تحصیلی 

بودن پاسخ چنانچه در  در صورت مثبت ❒خیر ❒اید؟ بلی آیا قبالً در آزمون دانشگاه آزاد اسالمی یا دانشگاههاي دولتی شرکت کرده ـ الف
 ❒مشکالت اقتصادي ❒شته تحصیلیعدم عالقه به ر. اید، علت عدم اشتغال به تحصیل خود را مشخص نمایید آزمون مذکور پذیرفته شده

   ❒مشکالت دیگر ❒مشکالت خانوادگی
     ❒خیر ❒اید عالقه دارید؟ بلی شده  آیا به رشته تحصیلی که پذیرفته ـ ب

    ❒خیر ❒تان تناسب دارد ؟ بلی آیا رشته تحصیلی فعلی شما با شغل مورد عالقه
  . در صورت وجود مشکل نوع آن را مشخص کنید ❒خیر  ❒اید؟ بلی ـ آیا تاکنون در موارد زیر با مسأله یا مشکلی مواجه بوده ج

    ❒مشکالت اجتماعی ❒مشکالت اقتصادي ❒مشکالت خانوادگی ❒مشکالت تحصیلی
  ..........................................................................................................................................................................................علت را توضیح دهید؟ 

  اید ؟ هاي زیر دچار شده ـ آیا تاکنون به بیماري یا ناراحتید
لطفاً با توجه به جواب توضیح   ❒خیر ❒، ناراحتی عصبی و روانی بلی ❒خیر ❒، معلولیت جسمانی بلی❒خیر ❒بیماریهاي جسمانی بلی

  .................................................................................................................................................................................................................. ....دهید
در صورت وجود ناراحتی نوع آن و  ❒خیر ❒اء خانواده یا نزدیکان شما وجود دارد؟ بلیآیا سابقه ناراحتی عصبی، روانی در میان اعض ـ هـ

  ............................................................................................................................................................نسبت خودتان را با شخص مبتال ذکر کنید
در صورت  ❒خیر ❒اید ؟ بلی آمدهاي جنگی را تجربه کرده سوزي و یا پی آیا تاکنون حادثه یا اتفاق ناگواري مثل تصادف، زلزله، آتش ـ و

  .................................................................................. .......................................................................................تجربه داشتن نوع آن را ذکر کنید
ها  این خاطره ❒خیر ❒دهد ؟ بلی کنید شما را آزار می آیا خاطره ناخوشایند یا مشکلی در ذهن شما وجود دارد که وقتی به آن فکر می ـ ز

  ❒مشکالت تحصیلی ❒مشکالت خانوادگی ❒مشکالت اقتصادي ❒ یمشکالت عاطف. باشد مربوط به کدامیک از مشکالت زیر می
  ........................................................................................................................................................کنید لطفاً نوع آن را ذکر  ❒مشکالت دیگر

در صورتیکه جواب منفی است توضیح فرمائید با چه  ❒خیر ❒کنید ؟ بلی ال حاضر شما با والدین خود در یک جا زندگی میآیا در ح ـ ح
  ............................................................................................................................................................................................برید اشخاصی بسر می

در صورتی که جواب مثبت است نوع اختالف  ❒خیر ❒تاکنون اختالفی بین اعضاء خانواده به ویژه والدین شما رخ داده است ؟ بلیآیا  ـ ط
  . را بیان فرمائید 

  . تصار بنویسید دانید به اخ ـ  عالئق، توانائی و دیگر مواردي را که الزم می ي
..............................................................................................................................................................................................................................  

  ...............................................................................) ...................................................................................................نشناسیروا(نظریه مشاوره 
  :تاریخ             : امضاء دانشجو                                                                      
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ــب    ــه شناســنامه شــماره ........... .................................................................................اینجان ........................................ ب

ــی   ــد مل ــادره از....... ............................................ک ــال    .......................................... ص ــد س . .................................متول

در ..................... نیمسـال   .......................... کـاردانی پیوسـته سـال     دورهکه در ..... ..............................................فرزند 

ام،  شـده   نـام  ثبـت ............................................ دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد    ..........................................................رشـته  

ام مغـایرت دارد تقاضـا    رشته فوق با مشخصات مندرج در شناسنامه سند پذیرشاي درج شده در  مشخصات شناسنامه

نـام اینجانـب موکـول بـه بررسـی       نام را طی نموده، قطعیـت ثبـت   د به صورت مشروط مراحل ثبتدارم اجازه داده شو

گردم در بررسـی موضـوع از نظـرات     دانشگاه باشد و متعهد می معاونت سنجش و پذیرشموضوع و اظهار نظر نهایی 

تلقـی شـده،    منتفـی انـب  دانشگاه تبعیت نموده و هر زمان که مشخص گردید شـرایط الزم را دارا نیسـتم قبـولی اینج   

  . گونه اعتراضی در این مورد نداشته و همچنین درخواست استرداد وجوه پرداختی را ننمایم  هیچ

  

    :امضاء           :  تاریخ                :نام و نام خانوادگی 



  6ست  پیو
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  فرم تعهدنامه مربوط به اخذ دروس 

   محلدانشگاه آزاد اسالمی 

  

    کد ملی             به شماره شناسنامه                 اینجانب 

شده در نام  ثبت              فرزند             متولد                              صادره از 

جبرانی گردم دروس  ، بدینوسیله متعهد می      نی پیوسته سال کاردادوره                                    رشته 

هاي تحصیلی  ام، با رعایت کلیه مقررات آموزشی، در نیمسال دانشگاهی تحویل گرفته محلرا برابر جدول دروسی که از 

بدیهی است چنانچه در انتخاب دروس مرتکب خطا یا اشتباهی شوم که باعث اخذ درسی بدون . انتخاب نموده و بگذرانم

  . /رعایت پیشنیاز گردد، درس وابسته را حذف و آن را مجدداً با رعایت مقررات بگذرانم 

  

      : امضاء               : تاریخ                   : خانوادگی  نام و نام
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    نام شدگاننام شدگان  ثبتثبتسازي سازي   فرم تقاضاي معادلفرم تقاضاي معادل

  

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

ه نام ب فرم زیر را تکمیل و به همراه ریز نمرات تائید شده در روز ثبت پذیرش،باشند الزم است در صورت  می

  .اند تحویل نمایند که در آن پذیرفته شدهیا آموزشکده سما دانشگاهی مرکز / واحد 

  

  

  

  

          به شماره شناسنامه         فرزند               خانم/اینجانب آقاي   

  : و از طریق       در سال کد ملی                                      

  طرح فراگیر  آزمون سراسري 

   آزمون داخلی    آموزش معلمان 

   بورسیه بدون آزمون مؤسسات    آموزش ضمن خدمت 

ام و  پذیرفته شـده               مؤسسه / دانشگاه                   در رشته 

ــت              مؤسسه / سازي دروس گذرانده شده ضمیمه که به تأیید دانشگاه  تقاضاي معادل ــیده اسـ رسـ

  .دارم

  

  

  :امضاء           : یخ تار              : خانوادگی پذیرفته شده  نام و نام
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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     دانشگاه درحقایق ضمن کان لم یکن شدن پذیرش اینجانب  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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  شود فرم درخواست تعهدنامه دانشجویانی که کالس آنها در واحد تشکیل نمی

.. ......: ......................متولد سال .................... : ...................به شماره شناسنامه ........ ...................: .....................................اینجانب   

  .................................: نیمسال  ....................: ......که در سال . ..................................: ..............فرزند ...... .: ................................صادره از 

: آموزشکده / مرکز / دانشگاه آزاد اسالمی واحد.....  ...............................................: ......رشته : .................................... دوره 

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

حدنصاب تشکیل کالس نرسیده است لذا  دانشگاهی به شدگان رشته مزبور براساس نظر محلام، با توجه به اینکه تعداد پذیرفته  شده نام ثبت

  نمایم تا  دانشگاهی را به ترتیب اولویت براي ادامه تحصیل به شرح ذیل اعالم می یا مرکز بدینوسیله با آگاهی کامل، سه واحد

سما مذکور یا هر محل  فنی و حرفه ايیا آموزشکده یا مرکز با توجه به امکانات موجود یکی از سه واحد  مربوطههیأت امناي استان  دبیرخانه

  . گونه اعتراضی نخواهم داشت   صورت حق هیچ  داند براي ادامه تحصیل اینجانب تعیین نماید و در این دیگر را که صالح می دانشگاهی

  : انتخابی به ترتیب اولویت به شرح زیر  یا مراکز واحدها

  ............................................................................. آموزشکده سما /مرکز/  دانشگاه آزاد اسالمی واحد ـ1

  ............................................................................ آموزشکده سما/  مرکز/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ـ2

  ............................................................................آموزشکده سما / مرکز / دانشگاه آزاد اسالمی واحد  ـ3

  .............................................................................: .....................................................................................................کامل منزل و تلفن  نشانی

  ................................................: ...........................................................................................................................کامل محل کار و تلفن نشانی 

  : شماره تلفن براي ارسال پیام فوري 

  : امضاء               : تاریخ                 : خانوادگی  منام و نا

   .باشد به پیوست این فرم می متقاضی) احراز هویت(سند پذیرش 

  :  آموزشکده سما/مرکز/معاونت آموزشی یا مدیر آموزش دانشگاه آزاد اسالمی واحد

  : خانوادگی  نام و نام

  : سمت 

  : امضاء 

  : تاریخ 

  .باشد فاقد اعتبار می سما هآموزشکد/مرکز/بدون مهر آموزش واحد



   10پیوست 

 

 

  

   

  

  »بسمه تعالی « 

  

  

  

  

  

  

  

  سما آموزشکده/ مرکز/ دانشگاه آزاد اسالمی  واحد

  

  

   

  متولد سال          به شماره شناسنامه                 اینجانب 

  که در سال               فرزند                 صادره از 

دانشـــــــگاه آزاد                  رشته                  دوره 

م، با مطالعه و آگاهی کامـل از  ا شده پذیرفته               سما  آموزشکده/مرکز/اسالمی واحد

شامل خالصه مقررات و ضـوابط آموزشـی، اجتمـاعی و اخالقـی      )1(نکات مندرج در فرم پیوست شماره 

هاي دانشگاه را رعایت نموده و هـر   نامه شوم کلیه مقررات و آئین دانشگاه آزاد اسالمی، بدینوسیله متعهد می

سـازمان مرکـزي   هـاي عمـومی    صـالحیت زمان از نظر آموزشی، انضباطی و به ویژه از نظر دفتـر گـزینش   

دانشـگاهی خـودداري نمـوده و    محل ادامه تحصیل اینجانب اعالم گردد، از حضور در دانشگاه منعی براي 

  . هاي ذیربط دانشگاه موضوع را پیگیري نمایم چنانچه در اینمورد اعتراضی داشته باشم، کتباً از طریق قسمت

    

  :امضاء             : تاریخ               : خانوادگی  نام و نام  

    

  

  



  11پیوست 

 

 

  

   

  

  »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 

    

  

  


