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  »بسمه تعالی « 
  شدگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسالمی نام پذیرفته فرم درخواست ثبت

  .............................................دانشگاهی مرکز / واحد 
  .در این قسمت چیزي ننویسید

  ❒ :ذخیره   ❒قبول: نوع پذیرش   :رتبه   :نمره کل   :شماره داوطلب   :سال قبولی در آزمون
      نوع سهمیه   ❒قبول با استفاده از سهمیه  ❒ قبول عادي  ❒وقت پاره  ❒وقت تمام: نظام آموزشی

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

  حوزه  :محل صدور شناسنامه ـ5     :شماره شناسنامه ـ4    : نام پدر ـ3      : خانوادگی  نام ـ2      : نام  ـ1
  13  /   /ـ تاریخ تولد   7      : استان       ) شهر یا روستا:( ـ محل تولد6      : استان     : شهر 

  ❒زرتشتی ❒کلیمی ❒مسیحی) ❒سنی❒شیعه(دین اسالم ـ11    تابعیت ـ10  ❒مرد ❒ جنس زن ـ9 13   /  /  تاریخ صدور  ـ8
  : جو براساس آخرین مدرك تحصیلی ب ـ سوابق تحصیلی دانش

  تحصیالت ❒ دکتري ❒ فوق لیسانس ❒لیسانس ❒دیپلم فوق ❒ام جدید را گذرانده نظام دانشگاهی پیش دوره ❒قدیم متوسطه نظام دیپلم
                  :شهرستان )            : حوزه علمیه         : دانشگاه       :  دبیرستان (که از       :در رشته  ❒ حوزه 

                 .ام التحصیل شده فارغ      درسال       : ان است
  ) ❒ فاقد شغل ـ2  ❒ شاغل ـ1( :وضعیت شغلی دانشجو  - ج

           :در صورت شاغل بودن   
    ❒آزاد   ❒خصوصی  ❒المنفعه عمومی و عام ❒نهادهاي انقالب اسالمی ❒ وابسته به دولت ❒ دولتی :نوع سازمان ـ   
   ❒قراردادي  ❒کارطبق مقررات قانون وزارت   ❒خدمت خرید ❒روزمزد ❒آزمایشی ❒نیپیما ❒رسمی :نوع استخدام  ـ  
  :مدت قرارداد        
    ❒انفصال از خدمت  ❒آماده به خدمت  ❒بازنشسته  ❒شاغل :وضعیت فعلی اشتغال  ـ  
  : خانوادگی مسؤول مستقیم  نام و نام               :پست سازمانی ـ   
    :و شماره تلفن محل کار  نشانینام،  ـ  

  
  : مشخصات والدین دانشجو ـ د 
  )                   : و تلفن محل کار نشانی    : شغل       : خانوادگی  نام و نام: (پدر  ـ 1
  )                      : و تلفن محل کارنشانی     : شغل      : خانوادگی نام و نام: (مادر  ـ2

  :و تلفن محل سکونت والدین نشانی 
  :سر دانشجو مشخصات هم ـ هـ 

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

  : و تلفن محل سکونت همسر دانشجو نشانی 
   )مخصوص برادران(وضعیت نظام وظیفه ـ  و

 که موعد آن پایان) ❒کفالت ❒پزشکی(، داراي معافیت موقت)❒کفالت ❒پزشکی(، داراي معافیت دائم❒داراي کارت پایان خدمت
باشد  می 13    /    /به خدمت که تاریخ اعزام آن    برگه اعزام ، داراي ❒، خرید خدمت❒نپذیرفته است، داراي معافیت عنایات رهبري

   .❒پذیرد پایان می13/   /  شروع شده و در تاریخ     13   /  /  و یا در حین خدمت هستم که از تاریخ 
  )چهار سال آخر تحصیل. (لی دوره متوسطه و باالتر یا احیاناً سوابق تحصیل حوزوي خود را در جدول زیر بنویسید لطفاً سوابق تحصیـ 

 نام مؤسسه آموزشی
 سالهاي تحصیلی

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

         

         

         

         
  

  . را دارم         مقطع         نام در رشته  طالب فوق، درخواست ثبتضمن تأیید م
  : امضاء                 : تاریخ                 : خانوادگی  نام و نام
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  »بسمه تعالی   «
  ....................................مرکز/ مرکز مشاوره و راهنمایی دانشجویی دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

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

اي، خانوادگی و اقتصادي اقـداماتی را   هاي مختلف عاطفی، شناختی، شخصیتی، اجتماعی، تحصیلی، حرفه بررسی مسائل و مشکالت در زمینه
اي، درمانی و اجراي طرح بهداشت روانی در محیط دانشگاه، فضاي مناسبی براي تحصیل  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 بـه صـورت   . راهم نمایددانشجویان ف
  .ماند، در این امر مهم و حیاتی، مرکز مشاوره و راهنمایی دانشگاه را یاري فرمایید محرمانه محفوظ می

  : مشخصات فردي 
  ........ ..: ....................محل تولد: ............................ تاریخ تولد : ........................................ نام خانوادگی .... : .............................نام 

  ................: .................تعداد اعضاي خانواده   ❒متأهل   ❒مجرد: وضعیت تأهل  ❒زن ❒مرد: جنس : ..................... شغل 
  .........................................................................................................: ..................................................................محل سکونت فعلی 

    ❒ملکی  ❒استیجاري: نوع محل اقامت ...: ..................................محل اقامت دائم
   ............................محل اخذ آخرین مدرك تحصیلی ...................... شماره تلفن منزل .......................... شماره تلفن تماس ضروري 

  ................دانشگاهی یا مرکز نام و محل واحد ................... ......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 

1 -  
      

2 -        
3-         

  خواهران به ترتیب سن 
1 -   

      

2 -        
3-        

  :  چگونگی وضعیت تحصیلی 
بودن پاسخ  در صورت مثبت  ❒خیر  ❒ اید؟ بلی آیا قبالً در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسالمی یا دانشگاههاي دولتی شرکت کرده  -الف  

مشکالت   ❒ عدم عالقه به رشته تحصیلی. ید اید، علت عدم اشتغال به تحصیل خود را مشخص نمای چنانچه در آزمون مذکور پذیرفته شده
   ❒ مشکالت دیگر  ❒ مشکالت خانوادگی  ❒ اقتصادي

   ❒خیر ❒ اید عالقه دارید؟ بلی شده  آیا به رشته تحصیلی که پذیرفته  - 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 با مسأله یا مشکلی مواجه بوده آیا تاکنون در موارد زیر - ج
    ❒ مشکالت اجتماعی  ❒ مشکالت اقتصادي  ❒ مشکالت خانوادگی  ❒ مشکالت تحصیلی

  ........................................................................................................................................................................................دهید؟  علت را توضیح
  اید ؟ هاي زیر دچار شده آیا تاکنون به بیماري یا ناراحتی  - د

لطفاً با توجه به جواب  ❒خیر ❒، ناراحتی عصبی و روانی بلی ❒خیر  ❒معلولیت جسمانی بلی،  ❒خیر  ❒یهاي جسمانی بلیبیمار
  .................................................................................................................. .......................................................................................توضیح دهید

در صورت وجود ناراحتی، نوع آن و  ❒خیر ❒آیا سابقه ناراحتی عصبی، روانی در میان اعضاء خانواده یا نزدیکان شما وجود دارد؟ بلی - 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 -  و
  ....................................................................................................................................................................... ..وع آن را ذکر کنیدتجربه داشتن ن

ها  این خاطره ❒خیر ❒دهد ؟ بلی کنید شما را آزار می فکر میآیا خاطره ناخوشایند یا مشکلی در ذهن شما وجود دارد که وقتی به آن  ـ ز
 مشکالت  ❒مشکالت تحصیلی ❒مشکالت خانوادگی ❒مشکالت اقتصادي ❒مشکالت عاطفی. باشد مربوط به کدامیک از مشکالت زیر می

  ..........................................................................................................................................................لطفاً نوع آن را ذکر کنید ❒دیگر
در صورتیکه جواب منفی است توضیح فرمائید با چه  ❒خیر  ❒کنید ؟ بلی  آیا در حال حاضر شما با والدین خود در یک جا زندگی می - ح

  .....................................................................................................................................................................................برید اشخاصی بسر می
جواب مثبت است نوع  در صورتی که  ❒خیر  ❒ آیا تاکنون اختالفی بین اعضاء خانواده به ویژه والدین شما رخ داده است ؟ بلی -ط 

  . اختالف را بیان فرمائید 
  .................................................................................................... دانید به اختصار بنویسید  عالئق، توانائی و دیگر مواردي را که الزم می - ي

  ..................................................................................................................................................................) .............روانشناسی(نظریه مشاوره 
  :تاریخ            :  امضاء دانشجو                                                              
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دانشـگاهی  یا مرکز این فرم باید توسط اولیاء خواهرانی که محل سکونت آنها در خارج از شهر واحد   :توجه  

  .قرار دارد تکمیل شود
  

کــــه در                 خانم )پدر، مادر(                اینجانب 
            دانشگاهی یا مرکز واحد                     رشته 
نمایم که مسکن مناسبی براي فرزندم در محدوده محل تحصیل تهیه و در تمام  یشده است تعهد م پذیرفته  

طول مدت تحصیل مراقب رفتار و کردار وي باشم و چنانچه به دلیل عدم مراقبت هرگونـه مشـکلی حاصـل    
  . لیتهاي ناشی از آن را به عهده گرفته و پاسخگو باشم ئوگردد، شخصاً مس

  
  : تاریخ             : امضاء                 : خانوادگی  نام و نام

  
  )نسبت با دانشجو(

    
  
  

    »بسمه تعالی «   
  
  :تعهد  

دانشگاهی نظـام متوسـطه    این فرم باید توسط افرادي که اصل مدرك دیپلم نظام متوسطه قدیم یا اتمام دوره پیش  
  .نام در اختیار ندارند تکمیل گردد جدید یا فوق دیپلم را در زمان ثبت

   مرکز/  دانشگاه آزاد اسالمی واحد
  متولد      صادره از           به شماره شناسنامه             اینجانب 

    مقطع       رشته         در دوره       که در آزمون سال       فرزند 
  دانشـگاهی نظـام جدیـد     ، اتمـام دوره پـیش  □ دیـپلم نظـام قـدیم متوسـطه    (ام و اصل مـدرك   آن واحد پذیرفته شده

سال نسبت به ارائه اصل آن اقدام  2گردم ظرف حداکثر  خود را در اختیار ندارم، متعهد می) □ م، فوق دیپل□متوسطه
صورت ملزم به درغیراین صورت دانشگاه مجاز است برابر ضوابط و مقررات با اینجانب رفتار نماید که در این . نمایم

الذکر در هیچ  گردم با اصل مدرك فوق عهد میپذیرم و مت رعایت آن خواهم بود، ضمناً تمام عواقب نقص پرونده را می
  .آموزش عالی مشغول به تحصیل نبوده و نخواهم بود  مؤسسه

  
        :تاریخ               : امضاء               : خانوادگی  نام و نام
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  : شماره 
  :تاریخ 

  
  »بسمه تعالی  « 

  
      

  

  
  

  
  

  

   مرکز / دانشگاه آزاد اسالمی واحد : از    

  : رشته           :دانشجوي دوره             آقاي / خانم : به   

     

  سالم علیکم   

نام در این دانشگاه متعهد  که طبق آن در زمان ثبت          باتوجه به تعهد مورخ     

دانشگاهی نظام جدید  اتمام دوره پیش، □ قدیم متوسطهدیپلم نظام (سال اصل مدرك 2اید ظرف مدت  گردیده

ود را ارایه دهید، لیکن به این تعهد عمل ننموده، برابر تصمیمات متخذه مقرر خ) □ فوق دیپلم، □ متوسطه

ماه به شما فرصت داده شود که اصل مدرك فوق را به دانشگاه  2گردید براي آخرین بار و حداکثر به مدت 

ا جلوگیري و از ادامه تحصیل شم تسلیم نمایید در غیر این صورت برابر ضوابط دانشگاه با شما رفتار خواهد شد

  . گردد می

  :معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی       

  :  مرکز/ واحد                

  : رونوشت 

  .اداره آموزش جهت ضبط در سوابق نامبرده و پیگیري پس از دو ماه  ـ  
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  : شماره 
 :تاریخ 

  □ کفالت
 □پزشکی

  □دائم  

  »بسمه تعالی   «
  

  ..........................................................مرکز / دانشگاه آزاد اسالمی واحد : از 
  ...................................................................................مرکز / واحد : به 

  : شود  بدینوسیله گواهی می  
  متولد         صادره از         به شماره شناسنامه                 آقاي / خانم 
          رشته         در دوره یا مرکز در این واحد   13  سال  پذیرشکه در         فرزند 
          در دوره یا سند پذیرش کارنامه اینترنتی نام نموده، اکنون به استناد  ثبت          مقطع

 □ قصد انتقـال  یا مرکز نام در آن واحد ثبت پذیرفته شده و بایا مرکز آن واحد         گرایش           شته ر
  : دارد، مدارك زیر را  □ تغییر مقطع □ تغییر رشته یا گرایش

  □ دانشگاهی نظام جدید ،  اصل مدرك پیش □ ـ اصل مدرك دیپلم1
  □ ـ گواهی دبیرستان محل تحصیل مبنی بر اتمام دوره کامل متوسطه نظام قدیم با مهر آموزش و پرورش منطقه

  □ دانشگاهی نظام جدید اهی اتمام دوره پیشـ گو
  □یا انصراف از دانشگاه□ ریال مبنی بر ارائه اصل مدرك دیپلم                ـ تضمین مالی مبلغ 

  . تحویل نموده و در پرونده وي ضبط است  یا مرکز به این واحد
  :  و باشد نامبرده مشمول نمی ـ 2

  □ .باشد داراي کارت پایان خدمت می :الف 
  ).تاریخ معافیت موقت منقضی نشده است. (باشد می            داراي معافیت :ب 
  
هاي ضمیمه در این واحد در رشته فوق گذرانده و برابر مقررات اشاره شده در  واحد درسی را به شرح کارنامه    ـ تاکنون تعداد 3

نام  لذا خواهشمنداست دستور فرمائید پس از ثبت. باشد می رکزیا م نام در آن واحد نام پذیرفته شدگان دانشگاه مجاز به ثبت دستورالعمل ثبت
ارسال گردد و به آن واحد مراتب را سریعاً اعالم نمایند تا پس از طی مراحل الزم اصل پرونده و سوابق تحصیلی وي  یا مرکز در آن واحد

  . اقدامات مناسب صورت گیرد
  )مرکز / دمربوط به این واح(ـ نامبرده کارت دانشجویی خود را 4

یا  به این واحد 8کارت مزبور از وي اخذ و به همراه پیوست شماره یا مرکز نام در آن واحد  دریافت نموده، الزم است پس از انجام ثبت :الف 
  □فرمایندارسال  مرکز 

  □ در جریان تسویه حساب تحویل داده است :ب 
  

 :مرکز /  رئیس یا معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد

  :  خانوادگی  نام و نام
  : سمت 

  :  امضاء 
   : تاریخ 

  
  .آموزش جهت ضبط در سوابق نامبرده فوق : رونوشت 
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  : شماره 
 :تاریخ 

  »بسمه تعالی   «
  
  
  

  ..........................................................مرکز / دانشگاه آزاد اسالمی واحد : از 
  ..........................................................مرکز / دانشگاه آزاد اسالمی واحد : به 
  

      آقاي /خانم در مورد        مورخ           بازگشت به نامه شماره   
  و رشته           سال ورود           مقطع           دانشجوي دوره 

  :رساند  به اطالع میسال جاري این واحد             آن واحد، و قبول در دوره                                           رشته 
نـام بـه    شدگان دانشگاه ثبـت  نام پذیرفته ستورالعمل ثبتاز نامبرده براساس ضوابط اشاره شده در دبا توجه به مقررات و تصویر مدارك ارسالی 

  .عمل آمد
  .دانشگاهی ارسال نمایند مرکز/ خواهشمنداست دستور فرمائید پس از طی مراحل الزم اصل سوابق تحصیلی و مدارك وي را به این واحد

  

 خانوادگی  نام و نام

  سمت

  امضاء

  تاریخ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــد       مورخ           انشگاه همراه با تصویر نامه شماره سازمان مرکزي د - :رونوشت    / دانشــگاه آزاد اســالمی واح
   .جهت اطالع           مرکز            
  .آموزش جهت ضبط در سوابق و پرونده نامبرده  -            
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    »بسمه تعالی «   

  تعهد نامه 
  

  نام بیش از چهار ماه از خدمت آنان باقی نمانده است  که در زمان ثبتعمومی شدگان مشغول خدمت وظیفه  مربوط به پذیرفته
  

   مرکز/  دانشگاه آزاد اسالمی واحد
  صادره از           به شماره شناسنامه             اینجانب   
  رشته         ر دوره د      که در آزمون سال           فرزند 

باشم و  در حال انجام خدمت وظیفه می  13  /  /  ام، با توجه به اینکه از تاریخ  دانشگاهی پذیرفته شدهیا مرکز آن واحد 
و تاریخ مذکور در کارت پایان خدمت درج  به اتمام خواهم رساند  13  /  /  در تاریخ به طور قطع را خدمت ضرورت 

ــومی            مورخ               شماره و همچنین براساس مجوز  خواهد شد ــه عم  وظیف
  . خواهشمنداست با صدور مرخصی تحصیلی در نیمسال اول سال تحصلی اینجانب، موافقت فرمائید

گردم پس از اتمام خدمت و یا حداکثر تا شروع نیمسال دوم سال تحصیلی جاري کارت پایان خدمت خود را به  ضمناً متعهد می
  . رائه نمایم دانشگاهی ایا مرکز آن واحد 

  
  :امضاء             : تاریخ             : خانوادگی  نام و نام

  
    

  
  
  

  »بسمه تعالی « 
  

  
اند و  شدگان به خدمت اعزام شده که قبل از اعالم اسامی پذیرفته عمومی شدگان مشغول خدمت وظیفه مربوط به پذیرفته  

  .نام نمایند مجوز وظیفه عمومی مبنی بر ترخیص از خدمت ثبتالزم است با 
  

  مرکز / دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
ــالمی در     سال  یا سند پذیرشکارنامه اینترنتی که برطبق             اینجانب    ــگاه آزاد اسـ دانشـ
  در تاریخ نمایم  می اعالمام، بدینوسیله  پذیرفته شدهیا مرکز آن واحد               رشته 
بدون غیبت و سابقه دانشـجوي انصـرافی، اخراجـی و تـرك                           رك با مد

  نمایم گواهی قبولی اینجانب را در  ام و درخواست می به خدمت وظیفه اعزام شده             تحصیل از تاریخ 
ــه                مقطع                      رشته  ــوان وظیفـ ــه عنـ بـ

نـام در دانشـگاه را ظـرف     ترخیص از یگان مربوطه مجوز ثبـت عمومی تحویل تا با ارائه آن به وظیفه عمومی ضمن اخذ مجوز 
گردم به عنـوان   ضمناً متعهد می. حداکثر دو هفته به آن واحد تحویل نمایم در غیر این صورت قبولی اینجانب منتفی خواهد بود

 .زمان با خدمت نداشته باشم سرباز معلم یا هر عنوان دیگر تحصیل هم

  
  : تاریخ             : امضاء             : خانوادگی  نام و نام   



   11پیوست 

 

  
  »بسمه تعالی « 

  
  

  
  

  
  
  
  
  

  فرم درخواست تسویه حساب 
  اند  پذیرفته شده 96دانشگاه که در آزمون سال غیر مشمول دانشجویان 

  
  مرکز/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  
  فرزند      متولد         به شماره شناسنامه             اینجانب   

 پـذیرش هم اکنون به تحصیل اشتغال دارم و مجـدداً در   دانشگاهی پذیرفته شده ویا مرکز آن واحد     که در آزمون سال 
دانشـــــگاه آزاد              رشته         دانشگاه آزاد اسالمی شرکت کرده و در دوره  96سال 

خواهشمنداسـت دسـتور   . نمـایم   ام، بدینوسیله تقاضاي تسویه حسـاب مـی   پذیرفته شده         مرکز / اسالمی واحد
الذکر که  دانشگاهی فوقیا مرکز هاي مربوط به درخواست اینجانب، مراتب را به واحد  فرمائید پس از بررسی ضمن تعیین هزینه

یا مرکز نام به واحد  ه اینجانب تحویل دهند تا در زمان ثبتام اعالم و نامه مربوط را همراه مدارك مورد نظر ب در آن پذیرفته شده
  . دانشگاهی مقصد ارائه دهم 

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

  
  
  

  هاي علوم پزشکی  مربوط به پذیرفته شدگان رشته
  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد
   

  فرزند            به شماره شناسنامه               اینجانب   
  دانشگاه آزاد اسالمی در رشته     سال  یا سند پذیرشکارنامه اینترنتی که بر طبق 

وجه تقاضاي انتقال به  الذکر به هیچ ه در تمام طول دوران تحصیل در رشته فوقنمایم ک ام، بدینوسیله تعهد می پذیرفته شده
   .واحدهاي دیگر دانشگاهی را ننمایم در غیر این صورت دانشگاه مجاز خواهد بود بر طبق مقررات با اینجانب رفتار نماید

  
  

  :امضاء             : تاریخ             : خانوادگی  نام و نام  
  

    
  
  
  
  
  

  »ی بسمه تعال « 
  

  هاي علوم پزشکی  مربوط به پذیرفته شدگان رشته  
  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
  

  متولد              فرزند         به شماره شناسنامه               اینجانب   
          دانشگاه آزاد اسالمی در رشته     سال یا سند پذیرش کارنامه اینترنتی که برطبق 

نام و ادامه تحصیل و برگزاري امتحان علوم پایه، هر واحدي را که  نمایم که پس از ثبت ام، بدینوسیله تعهد می پذیرفته شده
دانشگاه با توجه به امکانات خود از نظر آموزشی و بیمارستانی براي ادامه تحصیل اینجانب تعیین نماید قبول کرده و هیچگونه 

  . صورت دانشگاه مجاز خواهد بود بر طبق مقررات با اینجانب رفتار نمایددر غیر این . اعتراضی ننمایم
  

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

  
  
  
  
  
  
  

  تعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ایثارگران  
نام  اند، در هنگام ثبت این فرم توسط رزمندگان و ایثارگران انقالب اسالمی که با استفاده از سهمیه مربوط پذیرفته شده :توجه 

  . گردد تکمیل و ارائه می
  

  مرکز/دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
  سال  یا سند پذیرشکارنامه اینترنتی که بر طبق                                          انب اینج  

   رزمنده  ر ـــ جهادگ2 دهـــرزمن ـ1 :با استفاده از امتیاز                 دانشگاه آزاد اسالمی در رشته 
    بـه بـاال   % 25نبـاز  ــ همسـر یـا فرزنـد جا    6 انــ جانبـاز   5ـ آزاده یا فرزند و همسـر 4 ـ بسیجی فعال3

نـام و تحصـیل اعـالم گـردد فاقـد شـرایط اسـتفاده از         نمایم چنانچه در هر زمان از ثبت ام تعهد می پذیرفته شده شاهدـ  7
باشم، حداکثر ظرف مـدت  ) موضوع ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمی (تسهیالت قانونی سهمیه رزمندگان وایثارگران 

ولین سازمان ذیربط تائید شده، اخذ و ئمعتبر را که با مهر و امضاي مس دار یک ماه از تاریخ اعالم دانشگاه اصل گواهی نامه عکس
صورت دانشگاه حق دارد از ادامه تحصیل اینجانب ممانعت به عمل آورده و هیچگونه اعتراض  در غیراین. به دانشگاه ارائه نمایم

  . در این مورد نخواهم داشت 
  
  

   :خ تاری            : امضاء               : خانوادگی  نام و نام
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  »هاي پزشکی نام افراد ذخیره رشته ثبت« فرم اعالم آمادگی 
  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  صادره از           به شماره شناسنامه             اینجانب   
آزمون سراسـري              رشته         که در دوره             فرزند 
نـام   ام، بدینوسیله آمادگی خود را براي ثبت ذیرفته شدهپ      دانشگاه در آن واحد به عنوان ذخیره با رتبه       سال 

  . دارم الذکر اعالم می در رشته فوق
  

  امضاء              تاریخ             خانوادگی  نام و نام
  شماره ثبت دفتر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  :ساعت               : مورخ 
  
  

  
  
  
  

  :  شماره ردیف
  دفتر این دانشگاه ثبـت           که به شماره شما         بدینوسیله وصول درخواست مورخ   

جهــت اطــالع از           مورخ         صبح روز  9الزم است رأس ساعت . شود گردیده، اعالم می
  نتیجه درخواست به نشانی 

  . گردد نام در این دانشگاه تلقی می عدم حضور به موقع شما به منزله انصراف از ثبت. مراجعه نمایید 
  

     :امضاء         :تاریخ             : ؤول مربوط خانوادگی مس 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 

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

  .اند تحویل نمایند دانشگاهی که در آن پذیرفته شدهمرکز / نام به واحد  روز ثبت

  

  

  

  

          به شماره شناسنامه         فرزند               خانم/اینجانب آقاي   

  : و از طریق       در سال 

  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           : تاریخ               : خانوادگی پذیرفته شده  نام و نام
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آموختگان دانشگاههاي دولتی و یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم،  گواهی مربوط به دانش

  تحقیقات و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

  

  

  

  

   :نماید  بدینوسیله گواهی می  

            به شماره شناسنامه         فرزند               خانم/اینجانب آقاي 

              رشته                       التحصیل دوره  فارغ

  : گردد  بوده که اعالم می                                                                مؤسسه آموزش عالی /دانشکده/دانشگاه

          در جلسه شماره           رشته             اجراي دوره 

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

  /.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 

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

  شغل

  : کارفرما /سازمان محل کار  : نوع شغل 

  نشانی

  : تلفن   : خیابان   شهر                                        : نشانی محل کار در ایران 

  :  کدپستی :                  تلفن        :          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

                  

                  

                  

                  

                  

  بمشخصات تحصیلی داوطل

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

  : 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     دانشگاهدر حقایق 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   

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

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

س نرسیده دانشگاهی به حدنصاب تشکیل کال یا مرکز  ام، با توجه به اینکه تعداد پذیرفته شدگان رشته مزبور براساس نظر واحد پذیرفته شده

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

که صالح  دانشگاهی دیگر رایا مرکز مذکور یا هر واحد یا مرکز با توجه به امکانات موجود یکی از سه واحد  مربوطه دبیرخانه هیأت امناي استان

  . گونه اعتراضی نخواهم داشت  صورت حق هیچ داند براي ادامه تحصیل اینجانب تعیین نماید و در این می

  : انتخابی به ترتیب اولویت به شرح زیر  یا مراکز واحدها

  ...................................................... مرکز /  ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد1

  ......................................................مرکز / ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد 2

  ......................................................مرکز / ـ دانشگاه آزاد اسالمی واحد 3

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

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

  : شماره تلفن براي ارسال پیام فوري 

  : امضاء               : تاریخ                 : خانوادگی  نام و نام

   .باشد یا کارنامه اینترنتی داوطلب به پیوست این فرم می) احراز هویت(سند پذیرش 

  : مرکز /دیر آموزش دانشگاه آزاد اسالمی واحدمعاونت آموزشی یا م

  : خانوادگی  نام و نام

  : سمت 

  : امضاء 

  : تاریخ 

  .باشد مرکز فاقد اعتبار می/بدون مهر آموزش واحد



   20پیوست 

 

 

  

   

  

  »بسمه تعالی « 

  

  

  

  

  

  

  

   مرکز/ دانشگاه آزاد اسالمی  واحد

  

  

   

           صادره از         به شماره شناسنامه             اینجانب 

  دوره       که در سال             فرزند     متولد سال  

  مرکز /دانشگاه آزاد اسالمی                  رشته 

شامل خالصه مقررات و  )1(فرم پیوست شماره ام، با مطالعه و آگاهی کامل از نکات مندرج در  شده پذیرفته

شـوم کلیـه مقـررات و     ضوابط آموزشی، اجتماعی و اخالقی دانشگاه آزاد اسـالمی، بدینوسـیله متعهـد مـی    

هاي دانشگاه را رعایت نموده و هر زمان از نظر آموزشی، انضباطی و به ویژه از نظر دفتـر گـزینش    نامه آئین

منعی براي ادامه تحصیل اینجانب اعالم گـردد،  آزاد اسالمی سازمان مرکزي دانشگاه هاي عمومی  صالحیت

مورد اعتراضی داشته باشم، کتبـاً از طریـق    دانشگاهی خودداري نموده و چنانچه در اینمحل از حضور در 

  . هاي ذیربط دانشگاه موضوع را پیگیري نمایم قسمت

    

  :امضاء             : تاریخ               : خانوادگی  نام و نام  

    

  

  



   21پیوست 

 

 

  

   

  

  »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 

    

  

  


