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ــه«  ــاي پذیرفتـ ــون راهنمـ ــایی آزمـ ــدگان  نهـ شـ

 » ناپیوسته و اهم مقررات و ضوابط آموزشی ارشدکارشناسی

 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال موفقیـت شـما را در   

انشـگاه آزاد  د» فـوق لیسـانس  «ارشد ناپیوسته آزمون کارشناسی 

رفته شدگان عزیـز بـا   . شایسته است پذیگوییماسالمی تبریک می

رشناسـی  توجه به مطالب مندرج در دفترچه راهنمـاي آزمـون کا  

 نام نمایند: و رعایت نکات زیر اقدام به ثبت ارشد ناپیوسته

شدگان ضمن مراجعه به موقع در ابتداي هر نیمسال پذیرفته -1

باشـند و  دانشگاه میهیأت امناي ملزم به پرداخت شهریه مصوب 

شماره حساب بانکی که  ید توسط دانشجو فقط به شهریه متعلقه با

 شود واریز گردد. از طرف محل دانشگاهی اعالم می

در حال حاضر دانشگاه امکان ارائه تسهیالت رفاهی نظیـر    -2

 کمک هزینه تحصیلی و نظایر آنها را ندارد.

مشـروط   ،هاي مختلف تحصیلیالتحصیالن دورهبراي فارغ -3

گواهینامـه همـان دوره از طـرف    التحصیلی بر احراز شرایط فارغ

شـود کـه برطبـق مـاده واحـده و      دانشگاه صـادر و اعطـاء مـی   

هاي آن و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و هیـأت  تبصره

محترم دولت جمهـوري اسـالمی ایـران مـورد ارزشـیابی قـرار       

 گیرد.می

دانشجو موظف به رعایت کلیه مقررات و ضوابط دانشـگاه   -4

شد و در صورت تخلف طبق مقررات با وي رفتـار خواهـد   بامی

 شد.

نام از شـروع  اگر دانشجو در نیمسال اول ورود پس از ثبت -5

به تحصیل منصرف و از هیچ کالس درسی استفاده نکرده باشـد،  

 گردد.شهریه پرداختی وي مسترد می

عمومی و سـایر   خدمت وظیفهشدگان نباید از نظر پذیرفته -6

تعیـین   قررات جاري کشور منع قانونی داشـته باشـند.  قوانین و م

احراز شرایط وظیفه عمومی بـراي مشـموالن و صـدور معافیـت     

 باشد.تحصیلی آنان بر عهده سازمان وظیفه عمومی ناجا می

نام شدگان دقیقاً مطـابق برنامـه درسـی در    الزم است ثبت -7

شود ها و ساعات مقرر که توسط واحد دانشگاهی اعالم میتاریخ

 در دانشگاه حضور یابند.

نـام و  شدگان در مهلت مقرر براي ثبتعدم مراجعه پذیرفته -8

نام در دانشگاه و همچنین عدم مراجعه به اعالم آمادگی براي ثبت

هـاي  موقع دانشجویان براي انتخاب واحدهاي درسی در نیمسـال 

صراف محسوب شده و تحصیلی طبق برنامه اعالم شده به منزله ان

 گردد.تلقی می منتفیآنان  ولیقب

شدگان ملزم به رعایت کامل شئون اسالمی از نظـر  پذیرفته -9

پوشش، وضع ظاهر و اخالق (با مالحظه عـرف محـل تحصـیل)    

و اساتید دانشـگاه   مسئوالنباشند. همچنین باید از نظر رفتار با می

و با یکدیگر نمونه یک دانشجوي مسلمان و متعهد بـوده و اسـوه   

دانشـجویان سـایر دانشـگاههاي کشـور باشـند. بـه ویـژه         براي

شدگان خـواهر الزم اسـت بـا حجـاب اسـالمی و برابـر       پذیرفته

 در دانشگاه حضور یابند. ایران دولت جمهوري اسالمی  بخشنامه

 مسـئوالن هـاي  ها و پیـام ها و مقررات و بخشنامهنامهآئین -10

دانشگاه بـه اطـالع   دانشگاه از طریق آگهی در تابلوهاي اعالنات 

ها و پیامها دانشجویان خواهد رسید. آگاهی از مقررات و بخشنامه

براي کلیه دانشجویان الزامی است و عدم آگاهی از آنهـا موجـب   

 لیت از دانشجو نخواهد شد.سئوسلب م

دانشـگاه جهـت    مسئوالنامکان مالقات حضوري با کلیه  -11

بینـی  مانهاي پـیش رفع اشکال و دریافت پاسخ سؤاالت فقط در ز

بینی شـده و  دارد. دانشجویان در زمانهاي پیش شده هفتگی وجود

ذیـربط مراجعـه    مسـئوالن توانند بـه  با رعایت سلسله مراتب می

 نمایند.

از  کالسهاي دانشگاه با توجه به امکانات موجـود عمـدتاً   -12

 تشکیل خواهد شد. 20الی  8ساعت 

رشـد بـویژه بـراي    سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ا - 13

 مشموالن خدمت وظیفه عمومی حداکثر سه سال است و به هـیچ 

 باشد.  وجه قابل افزایش نمی

مرخصی تحصیلی در دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته     - 14

 باشد. میتحصیلی حداکثر یک نیمسال 

شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که رشته  پذیرفته – 15

نان با رشته مـورد پـذیرش در مقطـع    تحصیلی دوره کارشناسی آ

کارشناسی ارشد تجانس نداشته باشـد بـا نظـر گـروه آموزشـی      

س وواحد درسی را بـه عنـوان در   12 حداکثر مربوطه موظفند تا

نیـاز مـازاد بـر دروس دوره کارشناسـی ارشـد      جبرانی یا پـیش 

 ناپیوسته بگذرانند.

 و درس روش» ره«دانشجویانی که درس وصایاي امـام   – 16

بـه  اند ملزم به گذرانـدن آن  تر نگذراندهرا در مقاطع پایینتحقیق 

 باشند.میعنوان درس جبرانی 

براي ارائه دروس جبرانـی زبـان و روش تحقیـق دانشـجویان     

مـورخ   49139هاي علوم انسانی و هنر، مفاد بخشنامه شماره گروه

 مد نظر قرار گیرد. 12/8/98
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موجه دانشجو در هـر  مجموع ساعات غیبت موجه و غیر  -17

درس نباید از 
١۶
کل جلسات آن درس در طول نیمسال تجـاوز   ٣

کند. غیبت بیش از 
١۶
جلسات آموزشـی موجـب حـذف درس     ٣

گردیده و در کارنامه تحصیلی حـذف آموزشـی (غیبـت موجـه)     

 گردد.درج می

س وس (اعـم از در رحداقل نمره قبولی در امتحان هـر د  -18

اي نمـره  20در سیسـتم   12کمبـود یـا دروس اصـلی)     ،جبرانی

 کمتر باشـد. در غیـراین   14باشد. میانگین هر نیمسال نباید از می

گـردد. دانشـجویی کـه در    صورت دانشجو مشروط محسوب می

دوره کارشناسی ارشد در دو نیمسال (اعم از متوالی یا متنـاوب)  

 یل محروم خواهد شد.مشروط شود از ادامه تحص

صدور مرخصی تحصیلی فقط با تقاضاي کتبی دانشجو که  -19

قبل از آغاز هر نیمسال تحصـیلی بـه واحـد دانشـگاهی تسـلیم           

 .می شود، قابل بررسی است

 2 رشناسی ارشد ناپیوسـته طول مدت تحصیل در دوره کا -20

ظـر  نوجه به تعداد دروس جبرانی که دانشجو با سال است که با ت

گروه آموزشی عالوه بر دروس اصلی دوره ملزم به گذرانـدن آن  

در هر حال  حداکثر تا یک سال دیگر قابل افزایش اسـت.  ،باشدمی

سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بویژه براي مشـمولین  

 نباید از سه سال تجاوز کند.

و  8تواند در هـر نیمسـال تحصـیلی حـداقل     دانشجو می -21

واحد درسی با نظر گروه آموزشـی و رعایـت دیگـر     14داکثر ح

مقررات مربوط و امکانات دانشگاهی انتخاب نماید. چنانچه تعداد 

واحدهاي درسی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی به علـت عـدم   

انتخاب به موقع درس ارائه شده یا حذف درس، یا عدم شـرکت  

یین شـده کمتـر   ) از حداقل تعبا عذر موجه( در جلسات امتحانی

آن نیمسال نیز جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب و از  ،گردد

بخشـنامه  » 7«ماده » 3«طبق تبصره نظر مشروطی و دیگر مقررات، 

 باشد.می 10/7/95مورخ  47581/10شماره 

(موضوع  31/2/96مورخ  12793/30برابر بخشنامه شماره  -22

ـ  ر پزشـکی)،  ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته هاي غی

همزمان با تحصـیل  و یا  وظیفه عمومیتحصیل همزمان با خدمت 

(اعم از دانشگاه  آزاد اسالمی و یا دیگر در مؤسسه آموزش عالی 

در همـان رشـته/مقطع یـا    ) و مراکز اموزش عالی دیگر مؤسسات

 ممنوع است.مقطع دیگر رشته/

زمان دانشجویان دوره کارشناسـی ارشـد در   تحصیل هم :تذکر 

 55192/10قاطع کاردانی و کارشناسی برابر مفاد بخشنامه شماره م

 قابل بررسی خواهد بود. 5/9/98مورخ 

سازي دروس دانشجویانی که قـبالً دروسـی را در   معادل -23

و  5انـد ضـمن تکمیـل پیوسـت     دوره کارشناسی ارشد گذرانده

 گیرد.انجام می نامه هاي مربوطهبراساس بخش

موضوع پایان نامه خـود را بعـد از   دانشجو موظف است  -24

نیمسال اول تحصیل و قبل از شروع نیمسال سوم بـا نظـر اسـتاد    

 شـوراي راهنما انتخاب نماید. موضوع پایان نامـه پـس از تأییـد    

 یابد.تحصیالت تکمیلی قطعیت می

دانشجو تا زمانی که پایان نامه را به اتمـام نرسـانده و از    -25

نـام  هاي بعد براي آن ثبتر نیمسالآن دفاع نکرده، موظف است د

 نماید.

نـام و تحصـیل مشـخص    اي از ثبتچنانچه در هر مرحله -26

شود که دانشجو فاقد یکی از شرایط مربوط به مقـررات تحصـیل   

نـام  در دانشگاه آزاد اسالمی است و یا در تکمیل فرمهـاي ثبـت  

اصل یا پیگیري الزم را براي اخذ  مطالبی خالف واقع اظهار نموده

مدرك مقطع کارشناسی و ریز نمرات مربوطه به عمـل نیـاورده و   

از ادامه تحصیل او جلوگیري  این مدرك را تحویل دانشگاه ننماید

 .خواهد آمدبه عمل 

نامـه نقـل و   انتقال و میهمانی دانشـجویان، مطـابق آئـین    -27

 شود.انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

حفاظت از کارت دانشجویی یکی از وظایف  نگهداري و -28

دن آن براي دانشـگاه  حساس دانشجو بوده و در صورت مفقود ش

نمایـد. بـه ویـژه کـارت     الت فراوانی فراهم مـی و دانشجو مشک

که طبق دسـتورالعمل نظـام وظیفـه عمـومی      اندانشجویان برادر

 شود.کارت معافیت تحصیلی آنان نیز محسوب می

شدگان این دوره فقط از نظر علمـی  ذیرفتهاعالم اسامی پ -29 

شـده  نباشد و مراحل احراز صالحیت عمومی براي آنان انجام می

شدگان از است بنابراین چنانچه به هر دلیلی ادامه تحصیل پذیرفته

عمـومی، ممنـوع اعـالم گـردد،     هاي صالحیت اداره گزینش نظر 

غ و از موضوع از طرف محل دانشگاهی به فرد پذیرفته شـده ابـال  

بـه عمـل خواهـد آمـد و چنانچـه      ادامه تحصیل وي جلـوگیري  

، اعتراضی در این خصوص داشته باشد، الزم اسـت کتبـاً   دانشجو

 آزاد اسـالمی  هاي ذیربط سازمان مرکزي دانشگاهاز طریق قسمت

  را پیگیري نماید.اقدام و موضوع 
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شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمینام پذیرفتهفرم درخواست ثبت

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

 رتبه : نمره کل : شماره داوطلب : سال قبولی :

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

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

 اي دانشجو : الف ـ مشخصات شناسنامه

   شناسنامه : ـ محل صدور 5         ـ شماره شناسنامه: 4  ـ نام پدر: 3  خانوادگی : ـ نام2  ـ نام : 1

 13 /  ـ تاریخ تولد   / 7     استان :      ـ محل تولد:( شهر یا روستا) 6   استان :    حوزه شهر :  

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

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

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

 در صورت شاغل بودن : 

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

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

 قرارداد :  مدت      

   ❒  تحصیلمرخصی براي ❒  انفصال از خدمت ❒خدمت آماده به ❒ بازنشسته ❒ اشتغال : شاغلـ 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 : ـ پدر : (نام و نام1

 )             آدرس و تلفن محل کار:  شغل:    وادگی: خانـ مادر : (نام و نام2

 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 برادران) ـ وضعیت نظام وظیفه (م و

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

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

 نام مؤسسه آموزشی
 سالهاي تحصیلی

 آدرس و تلفن مؤسسه آموزشی تحصیلیمقطع و رشته معدل جغرافیاییمحل
 تا از 

       

       

       

       

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

 امضاء :         تاریخ :                     خانوادگی : نام و نام



 3پیوست 
 

 

 

 

 

 »بسمه تعالی « 

 

 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 پذیدارم مشخصات شناسنامهاعالم می امشده

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 ثبتمراحل ثبت

معاونـت  گردم در بررسی موضوع از نظـرات  باشد. ضمناً متعهد می 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

 

 

              



 4پیوست 
 

 

 

 

 
 

 

 

 »بسمه تعالی « 

 

 

 اند شدگان به خدمت اعزام شدهاسامی پذیرفتهکه قبل از اعالم عمومی  وظیفهشدگان مشغول خدمت نامه پذیرفتهتعهد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

 صادره از       به شناسنامه شماره       اینجانب 

شدگان آزمون م اسامی قبولنامه اعالکه بر طبق  ویژه     فرزند      متولد سال  

آن واحـــد                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



 

 

 5پیوست 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

 »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 شدهمی

 اند تحویل نمایندواحد دانشگاهی که در آن پذیرفته شده

 
 

 

   به شماره شناسنامه     فرزند       اینجانب آقاي /خانم 

 و از طریق :    در سال 

        دانشگاه / مؤسسه         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.      دانشگاه / مؤسسه 

 

 امضاء :     تاریخ :         خانوادگی : نام و نام

 

 

 

 

 



 6 پیوست 
  

 

 

 

 

 »بسمه تعالی   « 

 

 

  تعهدنامه تعهدنامه 

 

 صادره از      به شماره شناسنامه       اینجانب  

پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته      فرزند     متولد سال 

 واحد دانشگاهی        رشته / گرایش   1399سال 

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

 تسلیم واحد دانشگاهی فوق نمایم.  1399 - 1400خود را حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 

در صورتی که به تعهد فوق عمل ننمایم مطابق تصمیمات دانشگاه با اینجانب رفتار گردد و در این 

 حالت هیچ ادعایی نخواهم داشت.

 امضاء :     تاریخ :                           نام و نام خانوادگی : 

     

 

 

 

 

 

 



 7 پیوست
  

 

 

 

 

 »بسمه تعالی   « 

 

 

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 دانشگاهگواهی مربوط به دانشگواهی مربوط به دانش

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

 

 فرزند         نماید خانم/آقاي بدینوسیله گواهی می 

 التحصیل دوره فارغ                  به شماره شناسنامه 

 دانشگاه/ دانشکده/مؤسسه آموزش عالی         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 

     

 

 

 

 

 

 



 
 8پیوست 

 » بسمه تعالی  « 

 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                وضعیت تأهل : هرگز ازدواج نکرده 

 غلش

 سازمان محل کار/کارفرما :  نوع شغل : 

 نشانی

 تلفن :  خیابان :  نشانی محل کار در ایران : شهر                                        

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

 تحت تکفل با افرادمشخصات اعضا خانوار 

 نام جد نام پدر خانوادگینام نام تابعیت
نوع مدرك 

 شناسایی یا اقامتی

شماره مدرك 

 شناسایی یا اقامتی
 نسبت شغل

         

         

         

         

         

 مشخصات تحصیلی داوطلب

 دارنده دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه                   6-3-3دارند دیپلم نظام جدید       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 : خروجی مدتبرگ تردد  کارت هویت ویژه اتباع خارجی :  دفترچه پناهندگی :  گذرنامه : 

 شماره خانوار :  شماره مدرك اقامتی  : 

 تاریخ انقضاء اقامت  :  تاریخ صدور :  محل صدور :  

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

 حل تولد : م تاریخ تولد :  نام پدر :  نام خانوادگی :  نام : 

 غیر رسمی  نوع ازدواج :  رسمی  محل صدور:  شماره کارت ملی :  شماره شناسنامه :

 تلفن ضروري

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

 یادآوري و تعهدنامه

نمایم ضمن رعایت قوانین و مقررات جمهوري اسـالمی ایـران، در   ن را تأیید نموده و تعهد میمطالب مندرج در این فرم را به طور کامل تکمیل و صحت و درستی آ
ها و مؤسسات آموزش عالی جمهوري اسالمی ایران تحت پیگـرد قـانونی   حقایق ضمن کان لم یکن شدن پذیرش اینجانب در دانشگاه نصورت اثبات خالف و کتما

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

 خانوادگی داوطلب  : نام و نام

 تاریخ : 

 امضاء و اثر انگشت : 

 



  9پیوست 

 

 

 

  

 

 »بسمه تعالی « 

 

 

 

 

 

 

 

  / مرکزدانشگاه آزاد اسالمی  واحد

 

 

  

       صادره از     به شماره شناسنامه       اینجانب 

       رشتهکه در       فرزند    متولد سال 

ام، بـا مطالعـه و   شـده پذیرفته       / مرکزواحد      سال               دوره 

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

هاي دانشگاه را نامهشوم کلیه مقررات و آئیناجتماعی 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 

  

 

 



  10پیوست  

 

 یثارگرانتعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ا

 
 »سمه تعالی اب  «

 

 
 
 
 

 

 
 

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

 گردد.نام تکمیل و ارائه میثبت

 
 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد : 

 
 

دانشگاه آزاد    سال کارشناسی ارشد دورهکه برطبق کارنامه اینترنتی       اینجانب 

 :  سهمیهبــــا استفاده از           اسالمی در رشته 

نمایم، چنانچه در ام تعهد میشدهپذیرفته ❒درصد  5ایثارگران ـ 3 ❒درصد 25ایثارگران ـ 2 ❒رزمندگان ـ 1

نام و تحصیل اعالم گردد فاقد شرایط استفاده از تسهیالت قانونی استفاده از سهمیه رزمندگان و ز ثبتهر زمان ا

باشم، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایثارگران (موضوع ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمی) می

ن مربوط را اخذ و به دانشگاه ارائه دار معتبر ممهور به مهر و شماره سازمااعالم دانشگاه، اصل گواهی نامه عکس

گونه اعتراضی صورت دانشگاه حق دارد از ادامه تحصیل اینجانب جلوگیري نماید و حق هیچنمایم. در غیراین

 نخواهم 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

مقدس ج.ا.ا را  هاي آموزشی و انضباطی دانشگاه و نظامنامهشوم کلیه مقررات و آئینمتعهد 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  استرداد مبالغ واریزي (شهریه) و ضرر و زیان ناشی

 گیرم./می

        خانوادگی : نام و نام            

      تاریخ : 

 امضاء :

  

 

 


