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کاردانی پیوسـته دانشـگاه آزاد    دورهنام در ثبت متقاضیانراهنماي 

 اسالمی

کاردانی  متقاضیان دورهبا آرزوي توفیق الهی براي کلیه  

نام در ایـن  پیوسته دانشگاه آزاد اسالمی، توجه متقاضیان ثبت

نمایـد. شایسـته   دانشگاه را به نکات مشروح ذیل جلـب مـی  

 نـام اینترنتـی  سامانه ثبـت ه به مطالب مندرج در است با توج

 نام نمایند. اقدام به ثبت مزبور دوره

ملزم بـه   دانشجویان ،در ابتداي هر نیمسال تحصیلی -1

دانشـگاه  هیـأت امنـاي   پرداخت شـهریه تحصـیلی مصـوب    

بـه   یبـانک سیسـتم  باشند و شهریه متعلقه بایـد از طریـق   می

 گردد. واریز نماید،دانشگاهی اعالم می محلحسابی که 

رائه تسـهیالت رفـاهی نظیـر    در حال حاضر امکان ا -2

ــه   خوابگــاه و ــه تحصــیلی، در هم ــاي محــلکمــک هزین ه

 دانشگاهی وجود ندارد.  

نامه نقـل و  انتقال و میهمانی دانشجویان مطابق آئین -3

 شود.انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

ــه رع -4 ایــت مقــررات و ضــوابط دانشــجو موظــف ب

باشد و در صورت تخلف طبـق مقـررات بـا وي    دانشگاه می

 رفتار خواهد شد.  

اي از نام در هـر مرحلـه  چنانچه دانشجو پس از ثبت -5

تحصیل اقدام به انصراف نماید موظف است مطابق مقـررات  

 نامه مصوب دانشگاه هزینه انصراف را بپردازد.  و آئین

وظیفـه   خدمتاز نظر مقررات  نباید نام شدگانثبت -6

عمومی و سایر قوانین و ضوابط جـاري کشـور منـع قـانونی     

 داشته باشند.  

نام قطعی مشموالن وظیفه عمـومی موکـول بـه    ثبت -7

و متعاقـب آن صـدور معافیـت     10ارائه مجوز دفاتر پلیس + 

لذا چنانچه در هـر   ،باشدتحصیلی از سوي وظیفه عمومی می

شخص گردد که مشمول حائز شـرایط  اي از تحصیل ممرحله

 نـام او منتفـی  ، ثبـت نیسـت آزاد اسالمی تحصیل در دانشگاه 

   شود.تلقی می

شدگان دقیقاً مطابق برنامه درسـی  نامثبتالزم است  -8

دانشگاهی اعالم  محلها و ساعات مقرر که توسط  در تاریخ

 شود در کالسهاي درس حضور یابند. می

هـاي مقـرر بـراي    تـاریخ  درمتقاضـی  عدم مراجعـه   -9

درسی هر نیمسال تحصیلی، به منزله  برنامهنام و انتخاب ثبت

تلقـی  منتفـی  وي ادامـه تحصـیل   انصراف محسوب شـده و  

 گردد. می

شـدگان ملـزم بـه رعایـت کامـل شـئونات       پذیرفته -10

اسالمی و مقتضیات محلی، از نظر اخـالق و وضـع ظـاهري    

ولین و اساتید دانشگاه، ئا مسباشند و باید از نظر برخورد بمی

نمونه یک دانشجوي متعهد بوده و اسـوه بـراي دانشـجویان    

خـواهر  متقاضـیان  دیگر دانشگاههاي کشور باشند. بـه ویـژه   

با حجاب اسـالمی و برابـر ضـوابط دانشـگاه آزاد      الزم است

 دانشگاه حضور یابند.   اسالمی در

هـاي  هـا و پیـام  هـا و مقـررات و بخشـنامه   نامهآئین -11

اعالنات دانشـگاه بـه اطـالع     دانشگاه از طریق آگهی در تابلو

دانشجویان خواهد رسید. بنابراین دانشجو موظف اسـت بـه   

هـا بـه تـابلو    ها و اطالعیهمنظور آگاهی از مقررات، بخشنامه

اعالنات مراجعه نماید و در هر صورت عـدم اطـالع از آنهـا    

 لیت نخواهد شد.  ئوموجب سلب مس

لین دانشـگاه جهـت   ئوت حضوري با کلیه مسمالقا -12

رفــع اشــکال و دریافــت پاســخ ســؤاالت فقــط در زمانهــاي 

پـذیر اسـت. بنـابراین دانشـجویان در     بینی شـده امکـان  پیش

تواننـد بـا رعایـت سلسـله مراتـب و برنامـه       صورت نیاز می

لین مربـوط  ئوزمانی اعالم شده در تـابلوي اعالنـات بـه مسـ    

 مراجعه نمایند.  
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هاي دانشگاه با توجه به امکانـات آموزشـی    سکال -13 

دانشگاهی ممکن اسـت در هریـک از اوقـات صـبح و      محل

 ) تشکیل گردد.20الی  8عصر (از ساعت 

بـوده و   واحـدي نظام آموزشـی دانشـگاه، سیسـتم     -14

ها و ریز دروس درسی، سرفصل واحدهايطول دوره، تعداد 

ریزي ارائـه و  هاي مصوب شوراي عالی برنامهبراساس برنامه

 شود.  اجرا می

مجموع ساعات غیبت موجه و غیرموجـه دانشـجو    -15

ــد از  در هــر درس نبای
١۶
جلســات آموزشــی آن درس در  ٣

طـول نیمســال تجــاوز کنـد.  غیبــت بــیش از   
١۶
جلســات  ٣

ــه    ــدده و در کارنام ــذف درس گردی ــب ح ــی موج  آموزش

  تحصیلی حذف آموزشی(غیبت موجه) درج می گردد.

تواند با ارائـه دالیـل موجـه و مـدارك     دانشجو می -16

کافی مورد قبول دانشـگاه، طبـق ضـوابط، در دوره کـاردانی     

حــداکثر از دو نیمســال مرخصــی تحصــیلی اســتفاده نمایــد 

دانشـجو بتوانـد در حـداکثر مـدت مجـاز       مشروط بـر آنکـه  

 التحصیل شود. تحصیل، فارغ

صدور مرخصی تحصیلی فقـط بـا تقاضـاي کتبـی      -17

که قبـل از آغـاز هـر نیمسـال تحصـیلی بـه واحـد         دانشجو

 .  دانشگاهی تسلیم می شود، قابل بررسی است

ســال  3سـنوات مجـاز تحصـیل در دوره کـاردانی      -18

   .باشدسال می 5/2 ن مدتایبراي افراد مشمول  و است

 چنانچه دانشجو در طول تحصیل از انجام تعهـدات  -19

خود نسبت به دانشگاه خودداري نماید و یا انجام آن را بـه   

 تعویق اندازد، برابر ضوابط با وي رفتار خواهد شد.  

نام یا حین تحصیل اي از ثبتچنانچه در هر مرحله -20

شـرایط الزم بـوده و    مشخص گردد که دانشجو فاقد یکی از

مطـالبی خـالف واقـع قیـد     یا در تکمیل فرمهاي ارائـه شـده   

رفتار  خاطی نموده باشد، مطابق ضوابط و مقررات دانشگاه با

    خواهد شد.

ان موظفند در طول تحصیل در جلسات ــدانشجوی -21

گـردد  دانشـگاهی تشـکیل مـی    محـل توجیهی کـه از طـرف   

 شرکت نمایند. 

در دو دانشـگاه اعـم از دولتـی و     زمانتحصیل هم -22

نور یا جـامع  ی و از جمله دانشگاه آزاد اسالمی، پیامغیر دولت

ممنوع است و با افراد خاطی برابر مقـررات  علمی کاربردي، 

زمان با خدمت وظیفه همچنین تحصیل هم .رفتار خواهد شد

 عمومی ممنوع است.

نگهداري و حفاظت از کارت دانشـجویی یکـی از    -23 

دن آن بــراي ایف حســاس دانشــجو بــوده و مفقــود شــوظــ

 به ویژه ،نمایدالت فراوانی فراهم میدانشگاه و دانشجو مشک

کارت دانشجویی دانشـجویان بـرادر کـه طبـق دسـتورالعمل      

ــان   ســازمان وظیفــه عمــومی، کــارت معافیــت تحصــیلی آن

 شود.محسوب می

ــدون    -24 ــاردانی پیوســته ب ــذیرش متقاضــیان دوره ک پ

باشد و مراحل احراز صـالحیت  مین صورت قطعی آزمون به

بنابراین چنانچه بـه هـر    ،شده استنعمومی براي آنان انجام 

شدگان از نظر صالحیت عمومی، دلیلی ادامه تحصیل پذیرفته

طرف محل دانشگاهی به فـرد   ممنوع اعالم گردد، موضوع از

به عمـل  شده ابالغ و از ادامه تحصیل وي جلوگیري  پذیرش

اعتراضـی در ایـن خصـوص     آمد و چنانچه دانشـجو خواهد 

هـاي ذیـربط   داشته باشد، الزم اسـت کتبـاً از طریـق قسـمت    

را اقـدام و موضـوع   آزاد اسـالمی  سازمان مرکـزي دانشـگاه   

 پیگیري نماید.

شدگان درخصوص تعداد دروس جبرانی که پذیرفته -25

باشـند (بـا توجـه بـه متجـانس یـا       ملزم به گذرانـدن آن مـی  

 23918/30نامـه شـماره   » 1«نس بودن رشته) برابر بند نامتجا
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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 شناسنامه: 4  ـ نام پدر: 3   خانوادگی : ـ نام2   ـ نام : 1
 ـ محل تولد:( شهر یا روستا) 7      استان :       شهر :                       وزهـــــ محل صدور شناسنامه: ح6 

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

 شهرستان :   :   دبیرستانکه از    در رشته : ❒ التحصیل هنرستانی نظام قدیمفارغ  ❒ سوم دبیرستان نظام جدید
  هنرستان              ام.التحصیل شدهفارغ   درسال    استان : 

 ) ❒ ـ فاقد شغل2  ❒ ـ شاغل1( وضعیت شغلی دانشجو :  ـ ج
     در صورت شاغل بودن :  

   ❒آزاد    ❒ خصوصی  ❒ المنفعهعمومی و عام  ❒ نهادهاي انقالب اسالمی  ❒ وابسته به دولت  ❒ دولتی نوع سازمان :ـ  
 قرارداد :مدت ❒ قراردادي ❒مقررات قانون وزارت کارطبق ❒خدمتخرید ❒ روزمزد ❒آزمایشی ❒پیمانی ❒رسمی نوع استخدام :ـ  
 ❒ تحصیلمشغول  ❒ 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 : ـ پدر : (نام و نام1
 )               و تلفن محل کار:  نشانی  :  شغل   خانوادگی: ـ مادر : (نام و نام2

 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

 وظیفه (مخصوص برادران)  خدمتوضعیت  ـ و

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

  .❒ پذیردپایان می13 / / ، در حین خدمت هستم که در تاریخ  ❒شوماعزام 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 تحصیلیمقطع و رشته معدل جغرافیاییمحل
 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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 سما /آموزشکده / مرکزدانشگاه 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  اشدهپذیرفته        سما /آموزشکدهاسالمی واحد/مرکز

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

هاي دانشگاه را رعایت نموده و هر نامهشوم کلیه مقررات و آئیندانشگاه 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 
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 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 :

  

 

 


