
 (( بسمه تعالي ))

 راهنماي پذيرفته شدگان متقاضي ثبت نام در داشگاه آزاد اسالمي

 (( حاوي خالصه ضوابط و مقررات آموزشي ))

        با آرزوي توفيق الهي براي كليه پذيرفته شدگان آزمون 
سراسري دانشگاه آزاد اسالمي توجه متقاضيان ثبت نام در اين 

دانشگاه را به نكات مشروح ذيل جلب مينمايد . شايسته است با توجه 
به مطالب مندرج در دفترچه راهنماي آزمون سراسري اقدام به ثبت 

 نام نمايند .

- اعالم اسامي پذيرفته شدگان آزمون سراسري فقط از نظر 1     
علمي ميباشدو مراحل گزينش اخالقي براي هيج يك از پذيرفته 

شدگان انجام  نشده است . بنابر اين چنانچه به هر دليل ادامه 
تحصيل پذيرفته شدگان از نظر گزينش اخالقي سازمان مركزي 

ممنوع اعالم گردد  الزم است  دانشجو بدون هيچ گونه عذري در 
واحد يا مركز دانشگاهي و كالس درس حاضر نشده و چنانچه 

 1671/19395اعتراضي داشته باشد كتبا از طريق صندوق پستي 
سازمان مركز دانشگاه اقدام  و موضوع را از آن طريق پي گيري 

 نمايد.

- در ابتداي هر نيمسال تحصيلي پذيرفته شدگان ملزم به 2     
مراجعه به موقع جهت ثبت نام و  انتخاب واحد و پرداخت شهريه 

 تحصيلي مصوب دانشگاه ميباشند.

- شهريه تحصيلي بايد از طريق بانك و به حسابي كه واحد يا 3     
مركز دانشگاهي اعالم ميدارد واريز و نسخه صاحب حساب جهت 

 دانشگاه ميباشند.

- در حال حاضر امكان ارائه تسهيالت رفاهي نظير خوابگاه ، 4      
كمك هزينه ،  تحصيلي ،در همه واحدها يا مراكز دانشگاهي وجود 

 ندارد.

- بر اساس ضوابط و مقررات دانشگاه ازاد اسالمي انتقال 5      
دانشجويان از يك واحد دانشگاهي به واحد ديگر ممنوع است .(مگر 

 در موارد خاص كه تشخيص آن با دانشگاه است) 

- دانشجو موظف به رعايت كليه مقررات و ضوابط دانشگاه 6       
 ميباشدو در صورت تخلف طبق مقررات باوي رفتار خواهد شد.

- چنانچه دانشجو پس از ثبت نام در هر مرحله اي از 7        
تحصيل و به هر علت اقدام به انصراف نمايد موظف است مطابق 
مقررات و بخشنامه هاي صادره از طرف دانشگاه در صورت تعلق 

 هزينه انصراف مبلغ مربوط را به دانشگاه بپردازد.

 

 

 
 
 
 

دانشجوي انصراف كه حكم انصراف از تحصيل وي به مراجع ذيربط 
 اعالم گردد حق بازگشت به تحصيل را ندارد.

- پذيرفته شدگان نبايد از نظر شرايط خدمت وظيفه 8        
عمومي و ساير قوانين و ضوابط جاري كشور منع قانوني داشته 

 باشند.  

- ثبت نام پذيرفته شدگان مشمول با توجه به مفاد دفترچه 9        
راهنماي آزمون و همچنين شرايط الزم براي تحصيل در دانشگاه را 

ندارد و يا مواردي را خالف واقع اعالم كرده است . از تحصيل وي 
در دانشگاه جلوگيري به عمل خواهد آمد و بالفاصله پذيرفته 

 شدگان برادر به اداره وظيفه عمومي معرفي خواهند شد.

- الزم است پذيرفته شدگان دقيقاً مطابق برنامه درسي در 10       
تاريخها و ساعات مقرر كه توسط واحد يا مركز دانشگاهي اعالم 

 ميشود در كالسهاي دروس انتخابي هر نيمسال حضور يابند.

- صدور مرخصي تحصيلي فقط  با تقاضاي كتبي  دانشجو 11      
يا يكي از بستگان درجه يك وي كه در اولين فرصت به واحد يا 

مركز دانشگاهي تسلي مي شود قابل بررسي است . آموزش واحد يا 
مركز دانشگاهي در صورتي با صدور مرخصي موافقت خواهد نمود كه 

 امكان گذراندن دروس باقيمانده در مهلت مقرر وجود داشته باشد.

- عدم مراجعه پذيرفته شده در تاريخهاي مقرر براي ثبت 12       
نام و انتخاب واحد هاي درسي در نيمسال اول تحصيلي و همچنين 

نيمسال هاي بعد از آن ، به منزله  انصراف محسوب شده و قبولي 
ولي در آزمون منتفي تلقي ميگردد. در مواردي كه دانشجو با داشتن 

عذر موجه  قادر نباشد براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايد الزم 
است داليل عدم حضور خود را به طور كتبي و مستند در اولين 

فرصت به اطالع دانشگاه رسانده و در صورت لزوم در خواست 
مرخصي تحصيلي نمايد. در غير اينصورت  غايب و دانشجوي 

انصرافي تلقي شده و از ادامه تحصيل وي جلوگيري بعمل خواهد 
آمد و در صورتي كه از معافيت تحصيلي استفاده مينمايد بالفاصله 
به عنوان دانشجوي غايب به نظام وظيفه معرفي خواهد شد.  يا در 
صورت عدم مراجعه زمان شروع عدم حضور وي مالك اعالم زمان 

 قطع رابطه با دانشگاه به سازمان وظيفه عمومي ميباشد.

- پذيرفته شدگان ملزم به رعايت كامل شئون اسالمي و 13        
 مقتضيات محلي از نظر اخالق و وضع ظاهري ميباشند و بايد 
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 8 سال و دكتري حرفه اي از 6 سال و كارشناسي 3كارداني 
سال تجاوز نمايد دانشجو مشمول پرداخت شهريه جديد 

خواهد بود. ضمنا شهريه متغير دروس با توجه به نرخ تورم 
ممكن است هر ساله تغيير جزئي يابد لذا با توجه به مقررات 

فوق و به ويژه محدوديت سنوات تحصيل افراد مشمول،چنانچه 
به هر دليل ( ضعف تحصيلي، حذف دروس ، اخذ مرخصي و 
...) با مشكل اتمام دروس در مدت تعيين شده مواجه گردند 

 دانشگاه برابر مقررات با آنان رفتار خواهد كرد.
- دانشجو ملزم به انجام به موقع تعهدات خود مي باشد 24     

و چنانچه در طول تحصيل و موعد مقرر از انجام تعهدات خود 
نسبت به دانشگاه خوداري نمايد و يا انجام آن را به تعويق 

 اندازد برابر ضوابط با وي رفتار خواهد شد.
- چنانچه در هر مرحله اي هر ثبت نام يا حين تحصيل 25     

مشخص گردد كه دانشجو فاقد يكي از شرايط الزم بوده  و يا 
در مدارك ارائه شده  فرمهاي ثبت نام مطلبي خالف واقع قيد 
نموده باشد از ادامه تحصيل او جلوگيري به عمل آمده و برابر 

 مقررات با وي رفتار خواهد شد.
- دانشجويان موظفند در طول تحصيل در جلسات 26     

توجيهي كه از طرف واحد يا مركز دانشگاهي تشكيل ميگردد 
 شركت نمايند.

- كليه پذيرفته شدگان پس از انجام ثبت نام بايستي 27     
ضمن مراجعه به ادارات آموزش و پرورش محل تحصيل نسبت به 

تقاضاي ارسال تاييديه مدرك ديپلم كامل متوسطه نظام قديم 
خود ( يا پايان دوره پيش دانشگاهي نظام جديد متوسطه ) به 

 واحد دانشگاهي مربوط اقدام نمايند.

- كليه پذيرفته شدگان در رشته آموزشي در مقطع 28      
كارداني ، تابع مقررات ويژه طرح آموزش معلمان اشاره شده 

 مي 87 دفترچه راهنماي آزمون سراسري سال 12در صفحه 
 باشند.
- تغيير رشته و گرايش در دانشگاه ممنوع است ، لذا 29      

 هيچگونه تقاضايي در اين زمينه پذيرفته نخواهد شد.
- رشته هاي روانشناسي باليني،علوم اجتماعي        30      

(خدمات اجتماعي و مدد كاري) داراي طرح خدمت نيروي 
انساني بعد از فراغت از تحصيل در رشته بوده و از نظر مقررات 
آموزشي ( سنوات تحصيل ، مشروطي ) مشابه رشته هاي دوره 

 كارشناسي گروه پزشكي مي باشند.
- تحصيل همزمان يك فرد در يك يا دو رشته در يك 31      

يا دو مقطع در يك يا دو دانشگاه آزاد اسالمي يا دانشگاه هاي 
 وابسته و وزارت علوم و تحقيقات و فن آوري بهداشت ، درمان 

 

 
 

و  آموزش پزشكي اكيدا ممنوع است و به محض مشخص 
 شدن موضوع با خاطي برابر مقررات رفتار خواهد شد.

 
Uتذكرات مهمU :  

- نگهداري و حفاظت از كارت دانشجويي يكي از 1               
وظايف حساس  دانشجو بوده و مفقود شدن آن دانشگاه و دانشجو 
اشكاالت فراواني فراهم مي نمايد علي الخصوص كارت دانشجويي 
دانشجويان برادر كه طبق دستور العمل خدمت وظيفه عمومي ، 

كارت معافيت تحصيلي آنان  محسوب ميشود . چناچه كارت 
دانشجويي مفقود گردد دانشجوي مزبور شديدا مورد باز خواست قرار 
خواهد گرفت. بديهي است كارت المثني با تصويب شوراي آموزشي 

واحد يا مركز دانشگاهي و هحذ هزينه متعلقه توسط سازمان مركزي 
 دانشگاه صادر خواهد شد.

- داوطلبان مشمول توجه داشته باشند چون 2               
درخواست معافيت تحصليي براي پذيرفته شدگان  براساس شماره 
ملي آنان صورت مي گيرد مي باستي تصوير كارت ملي را به همراه 

 ساير مدارك الزم براي ثبت نام به واحد دانشگاهي ارائه نمايند.
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 (( بسمه تعالي ))
 فرم درخواست ثبت نام پذيرفته شدگان آزمون سراسري دانشگاه ازاد اسالمي

          واحد/ مركز دانشگاهي .........................................................................

 در اين قسمت چيزي ننويسيد.
 سال قبولي در آزمون :           شماره داوطلب :                نمره كل :                     رتبه :                        نوع پذيرش : قبول:               ذخيره: 

 □      غير بومي □      نوع سهميه                      بومي□          قبول با استفاده از سهميه □                قبول عادي□                     پاره وقت □نظام آموزشي 

   اطالعات زير را مطابق شناسنامه و ساير  مدارك معتبر به طور دقيق و خوانا تكميل نمائيد.
      الف- مشخصات شناسنامه اي دانشجو:

 - محل صدور شناسنامه: حوزه5- شماره شناسنامه:           4- نام پدر :                  3- نام خانوادگي:                               2- نام :                 1    

 13- تاريخ تولد    /      /      7- محل تولد : ( شهر يا روستا )                        استان :                    6    شهر :            استان :                        
 )□ زرتشتي □  كليمي □  مسيحي□- دين اسالم ( شيعه11-  تابعيت                10    □ مرد □ - جنس زن 9            13-تارخ صدور   /    /   8     -

     ب- سوابق تحصيلي دانشجو بر اساس آخرين مدرك تحصيلي:
      تحصيالت              □  دكتري □  فوق ليسانس □ ليسانس □ فوق ديپلم □  دوره پيش دانشگاهي نظام جديد را گذرانده ام □   ديپلم نظام قديم متوسطه

              در رشته :                       كه از (دبيرستان :                       دانشگاه :                           حوزه علميه :                )     شهرستان:                             □حوز ه
   استان :                      در سال                         فارغ التحصيل شده ام.

    )□- فاقد شغل 2     □- شاغل 1(     ج- وضعيت شغلي دانشجو : 
     در صورت شاغل بودن:

 □        آزاد□         خصوصي□     عمومي و عام المنفعه□       نهادهاي انقالب اسالمي □دولتي:         -نوع سازمان 

  مدت فرارداد: □قرارداي□ طبق مقررات قانون وزارت كار□خريد خدمت□ روز مزد□ آزمايشي□ پيماني□رسمي      - نوع استخدام: 

 □            انفصال از خدمت□           آماده به خدمت□        باز نشسته □شاغل      - وضعيت فعلي اشتغال : 

  ميزان حقوق ماهيانه :                             نام و نام خانوادگي مسئول مستقيم :     - پست سازماني:                                

      -  نام ، نشاني و شماره تلفن محل كار : 

      د- مشخصات والدين  دانشجو : 
 -پدر : ( نام و نام خانوادگي:              شغل:              ميزان در آمد ماهيانه :                ريال نشاني و تلفن محل كار:                           ) 1    

 - مادر:( نام و نام خانوادگي :             شغل:              ميزان در آمد ماهيانه :                ريال نشاني و تلفن محل كار:                           )2      -

     نشاني وتلفن  محل سكونت والدين : 

     ه- مشخصات همسر دانشجو:

    نام و نام خانوادگي :                      نام پدر :              شماره شناسنامه :                              ميزان درآمد ماهيانه همسر :               ريال  
    نشاني و تلفن محل كار همسر:

    نشاني و تلفن محل سكوتن همسر دانشجو:
 ( چانچه دانشجو درآمد ديگري غير از حقوق ماهيانه مندرج در بند ((ج)) دارد ميزان ساليانه آن قيد گردد.)   و- ساير درآمد ها: 

    ز-  وضعيت نظام وظيفه ( مخصوص برادران)  
 ) كه موعد آن پايان□كفالت□)داراي معافيت موقت ( پزشكي□كفالت□ داراي معافيت دائم ( پزشكي□    داراي كارت پايان خدمت

 □ پايان مي پذيرد13 داراي برگه اعزام به خدمت از تارخ اعزام آن   /   /    □ خريد خدمت□    نپذيرفته است، داراي معافيت عنايات رهبري
 □ پايان مي پذيرد13   شروع شده و در تارخ  /   /   13   و يا در حين خدمت هستم كه از تاريخ   /  / 

 -لطفا سوابق تحصيلي متوسطه و باالتر يا احيانا سوابق تحصيل حوزوي خود را در جدول زير بنويسيد (چهار سال آخر تحصيل)
 نشاني و تلفن موسسه آموزشي مقطع و رشته تحصيلي معدل محل جغرافيايي سالهاي تحصيلي نام موسسه آموزشي

 تا از
       
       
       
       

      ضمن تاييد مطالب فوق درخواست ثبت نام در رشته           مقطع                              را دارم.
:                                                                  امضاء: :                                                  تاريخ         نام و نام خانوادگي 
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 (بسمه  تعالي))

.................................... آزاد اسالمي واحد/ مركز  شگاه  شجويي دان شاوره و راهنمايي دان      مركز م
    دانشجوي عزيز:

مركز مشاوره و راهنمايي دانشگاه به  منظور شناخت استعداد،توانايي و عالئق پذيرفته شدگان وكمك به شكوفا نمودن آنها و همچنين بررسي مسائل و مشكالت در              
زمينه هاي مختلف عاطفي ، شناختي ، شخصيتي ، اجتماعي ، تحصيلي ، حرفه اي ، خانوادگي و اقتصادي اقداماتي را به اجرا گذارده و سعي دارد با ارائه خدمات مشاوره اي ،  

درماني و اجراي طرح بهداشت رواني در محيط دانشگاه فضاي مناسبي براي تحصيل دانشجويان فراهم نمايد . لذا به منظور شناخت مسائل و مشكالت شما الزم است با تكميل       
    اين پرسشنامه ، كه محتويات آن كامال به صورت محرمانه محفوظ مي ماند ، در اين امر مهم و حياتي ، مركز مشاوره و راهنمايي دانشگاه را ياري فرماييد.

    مشخصات فردي :
    نام :......................................................نام خانوادگي : ....................................................................تاريخ تولد: ........................................................ محل تولد: :..........................................................

   تعداد اعضاي خانواده : ......................................................................................................□    متاهل    □    وضعيت تاهل : مجرد □  زن□   شغل: ...................................     جنس : مرد  
   محل سكونت فعلي :.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

    ميزان پرداخت اجاره ( به ريال ) .........................................................................□   ملكي □  محل اقامت دائم: ..................................................................... نوع محل اقامت : استيجاري  
   شماره تلفن تماس ضروري ...................................................شماره تلفن منزل  .........................................محل اخذ آخرين مدرك تحصيلي .............................................................................
  آخرين مدرك تحصيلي......................................................... نام محل تحصيلي قبلي  ..........................................نام و محل واحد يا مركز دانشگاهي .................................................................

   مشخصات خانوادگي : 
 وضعيت رواني وضعيت جسماني محل اقامت ميزان درآمد شغل تحصيالت سن نسبت                 نام 

        پدر
        مادر 

 برادران به ترتيب سن 
1- 

       

2-        
3-        

 خواهران به ترتيب سن 
1- 

       

2-        
3-        

   چگونگي وضعيت تحصيلي :
  در صورت مثبت بودن پاسخ چنانچه در آزمون مذكور پذيرفته شده ايد ،              □      خير□آيا قبال در آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسالمي يا دانشگاههاي دولتي شركت كرده ايد ؟ بلي     –   الف 

      □  مشكالت ديگر□    مشكالت خانوادگي□   مشكالت اقتصادي  □علت عدم  اشتغال به  تحصيل خود را مشخص نماييد . عدم عالقه به رشته تحصيلي

 □  ششم □ پنجم □    چهارم □  سوم□   دوم     □در چندمين انتخاب خود پذيرفته شده ايد ؟ اول   □   خير □آيا به رشته تحصيلي كه  پذيرفته شده ايد عالقه داريد ؟ بلي  –   ب 
 □     خير □  آيا رشته تحصيلي فعلي شما با شغل مورد عالقه تان تناسب دارد ؟ بلي  

         در صورت وجود مشكل نوع آن را مشخص كنيد.□    خير □ آيا تاكنون در مواردزير با مساله يا مشكلي مواجه بوده ايد؟ بلي   –   ج 
......................................................................................................□      مشكالت اجتماعي □       مشكالت اقتصادي□    مشكالت خانوادگي     □  مشكالت تحصيلي                    علت را توضيح دهيد 

  آيا تاكنون به بيماري يا ناراحتي هاي زير دچار شده ايد ؟   د-
                               لطفا با توجه به جواب توضيح دهيد □  خير□     نارحتي عصبي و رواني بلي □    خير □  معلوليت جسماني    بلي □  خير □  بيماريهاي جسماني بلي

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
  در صورت وجود ناراحتي نوع آن و نسبت خودتان را با شخص مبتال ذكر كنيد. □       خير □ آيا سابقه ناراحتي عصبي رواني در ميان اعضاء خانواده يا نزديكان شما وجود دارد ؟ بلي    ه-

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
     درصورت تجربه داشتن نوع آن را ذكر كنيد □ آيا تاكنون حادثه يا اتفاق ناگواري مثل تصادف ، زلزله ، آتش سوزي و يا پي آمدهاي جنگي را تجربه كرده ايد؟ بلي   خير    و-

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
  اين خاطره ها مربوط به كداميك از مشكالت زير ميباشد .  □    خير□ آيا خاطره ناخوشايند يا مشكلي در ذهن شما وجود دارد كه وقتي به آن فكر مي كنيد شما را آزار ميدهد ؟ بلي    ز-

........................................................................................................................  مشكالت عاطفي    مشكالت اقتصادي    مشكالت خانوادگي   مشكالت تحصيلي    مشكالت ديگر     لطفا نوع آنر ا ذكر كنيد 
.................................................□  خير □ آيا درحال حاضر شما با والدين خود در يك جا زندگي مي كنيد ؟ بلي  –   ح       در صورتي كه جواب منفي است توضيح فرمائيد با چه اشخاصي بسر ميبريد
         در صورتي كه جواب مثبت است نوع اختالف را بيان فرمائيد.□        خير          □-آيا تاكنون اختالفي بين اعضاء خانواده به ويژه والدين شما رخ داده است ؟ بلي     ط 
.........................................................................................................................................................................................................................–   ي    عالئق ، توانايي وديگر مواردي را كه الزم ميدانيد به اختصار بنويسيد

    نظريه مشاوره ( روانشناسي ) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
  امضاء دانشجو :               تاريخ :

3پيوست   



 

 

 

 

 (( بسمه تعالي ))

 

 

 

/مركز  شگاه ازاد اسالمي واحد   دان

 

 اينجانب                                      به شماره شناسنامه                            صادره از 

 متولد سال                 فرزند                               كه در آزمون سراسري سال                        دانشگاه آزاد

 اسالمي دوره                                 رشته                                         واحد / مركز

) شامل 1            پذيرفته  شده ام ، با مطالعه و آگاهي كامل از نكات مندرج در پشت و روي فرم ( پيوست شماره 

خالصه مقررات و ضوابط آموزشي ، اجتماعي و اخالقي دانشگاه آزاداسالمي ، بدينوسيله  متعهد ميشوم كليه مقررارت  و 

آئين نامه هاي دانشگاه را رعايت نموده و هر زمان از نظر آموزشي ، انضباطي و به ويژه از نظر دفتر گزينش سازمان 

مركزي دانشگاه منعي براي ادامه تحصيل اينجانب اعالم گردد. از حضور درواحد يا مركز دانشگاهي خودداري نموده و 

 چنانچه در  اين مورد اعتراضي داشته باشم ، كتباً از طريق قسمت هاي ذيربط دانشگاه موضوع را پيگيري نمايم.

 

 نام و نام خانوادگي  :                                                       تاريخ:                                                   امضاء:
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 (( بسمه تعالي ))
 
 
 

توجه : اين فرم بايد توسط اولياء خواهراني كه محل سكونت آنها در خارج از شهر واحد يا مركز دانشگاهي قرار دارد 
 تكميل شود.

اينجانب                                             ( پدر، مادر ) خانم                                          كه در           
 رشته                                                                  واحد يامركز دانشگاهي                               

        پذيرفته شده است تعهد مي نمايم كه مسكن مناسبي براي فرزندم درمحدوده محل تحصيل تهيه و درتمام 
طول مدت تحصيل مراقب رفتار و كردار  وي باشم و چنانچه به دليل عدم مراقبت هرگونه مشكلي حاصل گردد، 

 شخصاً مسئوليتهاي ناشي از آن را به عهده گرفته و پاسخگو باشم .
 

 نام ونام خانوادگي :                                                          امضاء:                                                   تاريخ :
 (نسبت با دانشجو )

 
 
 
 

 (( بسمه تعالي ))
 

U:تعهد 
اين فرم بايدتوسط افراديكه اصل مدرك ديپلم نظام متوسطه قديم يا اتمام دوره پيش دانشگاهي نظام متوسطه جديد 

 يا فوق ديپلم را در زمان ثبت نام در اختيار ندارند تكميل گردد.
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد / مركز 

 اينجانب                           به شماره شناسنامه                     صادره از                                متولد                            
 فرزند           كه در آزمون سال                    در دوره            رشته                                    مقطع 

 ، اتمام دوره پيش دانشگاه نظام جديد □ آن واحد پذيرفته شده ام واصل مدرك ( ديپلم نظام قديم متوسطه 

 سال نسبت به ارائه اصل آن 2 ، فوق ديپلم   ) خود را در اختيار ندارم ، متعهد ميگردم ظرف حداكثر □متوسطه   
اقدام نمايم . درغير اينصورت دانشگاه مجاز است برابر ضوابط و مقررات  با اينجانب رفتار نمايد كه در اين صورت ملزم 

 به رعايت آن خواهم بود .
 

:                                           تاريخ :     :                                           امضاء    نام و نام خانوادگي 
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 (( بسمه تعالي ))

 

 

 تعهد نامه استفادهاز سهميه رزمندگان و ايثارگران

اين فرم توسط رزمندگان و ايثارگران انقالب اسالمي كه با استفاده از سهميه مربوط پذيرفته شده اند ، در هنگام ثبت نام تكميل و توجه :
 ارائه ميگردد.

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد / مركز 

        اينجانب                                                             كه بر طبق كارنامه اينترنتي قبول شدگان آزمون سراسري سال 

 - بسيجي فعال      2- رزمنده                           1دانشگاه آزاد اسالمي در رشته                                              با استفاده از امتياز : 

 % به باال        50- همسر يا فرزند جانباز 6% به باال             25- جانباز 5- آزاده يافرزند و همسر           4- جهادگر رزمنده          3  

- همسر يا فرزند شهيد       پذيرفته شده ام تعهد مي نمايم چنانچه درهر زمان از ثبت نام و 8%     49% تا 25- همسر يا فرزند جانباز 7  

تحصيل اعالم گردد فاقد شرايط استفاده از تسهيالت قانوني سهميه رزمندگان و ايثارگران (موضوع ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمي) 

مي باشم ، حداكثر طرف مدت يكماه از تاريخ اعالم دانشگاه اصل گواهي نامه عكس دارد معتبر را كه با مهر و امضاي مسئولين سازمان ذيربط 

تائيد شده ، اخذ و به دانشگاه ارائه نمايم . در غير ا ين صورت دانشگاه حق دارد از ادامه تحصيل اينجانب ممانعت به  عمل آورده و هيچگونه 

 اعتراض در اين مورد نخواهم داشت .

 

:                                                            تاريخ :    :                                                                   امضاء  نام و نام خانوادگي  
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 « بسمه تعالي »
 

 

 

 «تعهد نامه»

 

 اينجانب                                         به شماره شناسنامه                                          فرزند  

  كه بر طبق ويژه نامه اعالم اسامي قبول شدگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسالمي

  مورخ                                 دررشته                                                   واحد / مركز                       

پذيرفته شده ام  ، بدينوسيله تعهد مينمايم كه در تمام دوران تحصيل در رشته فوق الذكر به هيچ عنوان تقاضاي 

انتقال ، تغيير رشته يا گرايش و تخفيف در پرداخت شهريه ننموده ، خود راملزم به تبعيت كامل از  كليه ضوابط و 

مقررات دانشگاه مي دانم و چنانچه درهر مرحله از ثبت نام و تحصيل بر خالف موارد فوق اقدام نمودم  مطابق 

 تصميمات و مقررات دانشگاه آزاد اسالمي با اينجانب رفتار گردد.

 

:                                                 امضاء:                                          نام و نام خانوادگي  :                                   تاريخ 
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 « بسمه تعالي »

 

گواهي مربوط يه دانش آموختگان دانشگاههاي دولتي و يا موسسات آموزش عالي مورد تاييد وزارت علوم و تحقيقات و 

 فناوري يا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

 

 

 

 

 بدينوسيله گواهي مي نمايد : 

 اينجانب اقاي / خانم                               فرزند                                    به شماره شناسنامه            

 فارغ التحصل دوره                                    رشته 

 دانشگاه / دانشكده / موسسه آموزش عالي                                                       بوده كه اعالم ميگردد:

 اجراي دوره                          رشته                                          در جلسه شماره  

مورخ                                     به تصويب شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري رسيده 
 است .

 

                                               مهر موسسه آموزش عالی
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 بسمه تعالي

 تعهد نامه

 اينجانب..........................فرزند...........................دارنده شناسنامه شماره .............................. صادره از ...............................

 قبولي آزمون سال ............................................در رشته .............................................. موارد را تعهد مي نمايم :

- نظر به اينكه شهريه دانشجويان همه ساله بر اساس ميزان تورم توسط هيات امنا دانشگاه تعيين ميگردد در قبال افزايش 1

 شهريه هيچگونه عذر و بهانه اي نياورم و درهر ترم درموقع ثبت نام نسبت به پرداخت شهريه خود نقداً اقدام كنم

 رودهن ) – ورامين – كرج –- از آنجاكه برابر آيين نامه ، انتقال به واحدهاي تهران و شهرستانهاي استان تهران ( شهر ري 2

ممنوع ميباشد به هيچ وجه تقاضاي انتقال به شهرهاي مذكور را ننمايم . اصرار بر انتقال بمنزله انصراف تلقي و دانشگاه حق 

 انتقال به ساير شهرستانها برابر مقررات مربوط مستلزم پرداخت هزينه ًخواهد داشت برابر مقررات مربوطه اقدام كند . ضمنا

 انتقال مي باشد.

-شرايط محلي و موقعيت جغرافيايي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند بنحوي است كه دانشجويان در سطح شهرستان و در 3

طول مسير رفت و آمد به تهران بعنوان دانشجو تلقي مي شوند بنابر اين بايد كليه موازين و مقررات دانشگاه را در محدوده 

 مذكور رعايت نمايند.

 با توجه به اين موضوع تعهد مينمايم كه چنانچه درطول مسير رفت و آمد به تهران ويا درسطح شهر و محدوده دماوند مرتكب 

 تخلف شوم برابر مقررات انضباطي با اينجانب عمل شود.

) و ساختمانهاي متفرقه ديگر در حوالي يا نقاط 2و1-كالسهاي دانشگاه آزاد سالمي واحد دماوند در دو ساختمان (شماره 4

مختلف شهر تشكيل ميشود با آگاهي به  اين موضوع تعهد مي نمايم كه نسبت به تشكيل كالسها در هر ساختماني و در هر 

 محلي كه باشد اعتراض ننمايم .

- پس از ثبت نام شهريه پرداختي و يا شهريه متعلقه بهيچ وجه مسترد نمي شود و چنانچه دانشجو تقاضاي انصراف نمايد 5

 برابر مقررات مربوطه هزينه انصراف اخذ خواهد شد.

-متعهد ميشوم كه قبل از ثبت نام در اردوهاي دانشجويان رضايت اولياي خود را جلب و مسئوليت هرگونه پيش آمدي را در 6

 اين رابطه بپذيم .

 

 تاريخ  :                                                                                   امضاء:

  



 بسمه تعالي 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند 
  روابط عمومي دانشگاه

 مشخصات فردي                                شماره دانشجويي 
:                        محل تولد : :                               تاريخ تولد  :                           نام خانوادگي   نام 

:                         جنس : مرد                     زن  شغل 
مجرد                  متاهل: وضعيت تاهل  

 تعداداعضاي خانواده :
 محل شكونت فعلي : 

 محل اقامت دائم: 
:     استيجاري                    ملكينوع محل اقامت   

 شماره تلفن تماس ضروري :
 مشخصات اعضاي خانواده:

 نام نام خانوادگي سن تحصيالت شغل نشاني محل كار
      

      

      

      

      

      

 وضعيت شغلي دانشجو:
- فاقدشغل 2-شاغل                            1  

 در صورت شاغل بودن :
 دولتي                   واسطه دولت                       خصوصي                   آزاد 

 نوع استخدام :
 رسمي                      پيماني                 آزمايشي             روز مزد               قرار دادي 

 مدت قرار داد :
 آدرس و تلفن محل كار:

 

                                                                                   تاريخ:                                                                   امضاء :



 بسمه تعالي

 تعهدنامه انضباطي

اينجانب           فرزند             شماره شناسنامه              صادره از               دانشگاه و در مسير رفت و برگشت ، 
ضوابط زير را بطور كامل و دقيق رعايت نمايم ، درغير اينصورت دانشگاه ميتواند هر گونه تصميم الزم را گرفته و 

 اينجانب هيچ اعتراضي به آن نخواهم داشت .

 ضوابط عمومي 

 عدم استفاده از لباسهايي كه در شان دانشجو نيست . -1

 عدم برقراري ارتباط نامشروع در محيط دانشگاه و خارج از آن . -2

 عدم استعمال دخانيات ، مواد مخدر و مشروبات الكلي . -3

 همراه نداشتن و عدم توزيع عكسها ، فيلمها وسي دي هاي غير مجاز وغير متناسب با محيط دانشگاه . -4

 عدم استفاده از دستگاه  پخش اتومبيل با صداي بلند و ناهنجار -5

 

 ضوابط ويژه  خانمها 
 رعايت پوشش اسالمي ( پوشاندن همه بدن جز صورت و از مچ دست به پايين ) -6

 عدم استفاده از مواد آرايشي از هر نوع و به هر ميزان  -7

 عدم استفاده از مانتوهاي تنگ و شلوارهاي كوتاه و لباسهايي كه متناسب با محيط دانشگا ه نيست . -8

 ضوابط ويژه آقايان 

 بلند نكردن موي سر به هر شكل  -9

 -عدم استفاده از طال و جواهرات 10

 عدم استفاده از لباسهاي تنگ و آستين كوتاه و هر نوع  پوششي كه با محيط دانشگاه متناسب نيست . -11
 
 
 

 امضاء                                                        تاريخ                  
 

  



 كارشناسي ارشد +كارشناسي ناپيوسته

 بسمه تعالي
 

 كه كارت پايان خدمت و 91-92 قابل توجه دانشجويان برادر ( ورودي سال تحصيلي ( 

 يامعافيت ندارند ، ارائه مدارك ذيل الزامي مي باشد:

 

 )اصل برگه لغو معافيت تحصيلي و يك برگ كپي از آن 1

 3*4)يك قطعه عكس 2

 )يك سري كپي از همه صفحه هاي شناسنامه 3

 )يك برگ كپي از كارت ملي 4

 .)افرادي كه داري برگه اعزام مي باشند ارائه اصل و يك برگ كپي از آن الزامي مي باشد5

 مراحل انجام ثبت نام در قسمت امور مشمولين :

 )مراجعه به امور مشمولين جهت تكميل كردن فرم مربوطه 1

 )مراجعه به دبيرخانه ( طبقه اول ) جهت تايپ فرم مربوطه 2

 )مراجعه به امور مشمولين3

 )مراجعه به معاونت دانشجويي ( طبقه دوم ضلع شرقي ) جهت اخذ امضاء4

 )مراجعه به دبيرخانه جهت مهر و شماره شدن فرم مربوطه 5

 )مراجعه به امور مشمولين 6

  ساختمان تجاري دمادشت )– دماوند ( آدرس : گيالوند 10)تحويل فرم مشمولين به پليس +7

 10)مراجعه به امور مشمولين جهت تحويل دادن معافيت موقت تحصيلي صادر شده از سوي  پليس +8

 

 



 كارشناسي پيوسته+كارداني ناپيوسته

 بسمه تعالي
 

 كه كارت پايان خدمت و 91-92 قابل توجه دانشجويان برادر ( ورودي سال تحصيلي ( 

 يامعافيت ندارند ، ارائه مدارك ذيل الزامي مي باشد:

 

 )اصل پيش دانشگاهي يا گواهي موقت پيش دانشگاهي و يك برگ كپي از آن 1

 3*4)يك قطعه عكس 2

 )يك سري كپي از همه صفحه هاي شناسنامه 3

 )يك برگ كپي از كارت ملي 4

 .)افرادي كه داري برگه اعزام مي باشند ارائه اصل و يك برگ كپي از آن الزامي ميباشد5

 مراحل انجام ثبت نام در قسمت امور مشمولين :

 )مراجعه به امور مشمولين جهت تكميل كردن فرم مربوطه 1

 )مراجعه به دبيرخانه ( طبقه اول ) جهت تايپ فرم مربوطه 2

 )مراجعه به امور مشمولين3

 )مراجعه به معاونت دانشجويي ( طبقه دوم ضلع شرقي ) جهت اخذ امضاء4

 )مراجعه به دبيرخانه جهت مهر و شماره شدن فرم مربوطه 5

 )مراجعه به امور مشمولين 6

  ساختمان تجاري دمادشت )– دماوند ( آدرس : گيالوند 10)تحويل فرم مشمولين به پليس +7

 10)مراجعه به امور مشمولين جهت تحويل دادن معافيت موقت تحصيلي صادر شده از سوي   پليس +8

 

 



 بسمه تعالي
 از : دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند 

 به : معاونت محترم وظيفه عمومي تهران بزرگ (ناجا)

 سالم عليكم:

 

:                                                       شماره شناسنامه :  نام و نام خانوادگي 

 

 نام پدر :

 

                        محل صدورشناسنامه :13تاريخ تولد:              /       /              

 

دانشجوي رشته :                                 مقطع :                       ورودي سال :                      در اجراي بخشنامه 

 صادره از اداره كل وظيفه عمومي ، بدينوسيله يك برگ 28/06/73 تاريخ 114/15/401شماره 

فتوكپي / پايان خدمت / معافيت كفالت / معافيت پزشكي / معافيت سه برادري / معافيت موارد 

خاص/ به پيوست ايفاد ميگردد. خواهشمند است صحت كارت فوق را تاييد و به اين واحد اعالم نمائيد. 
5/706 
 

 شماره دانشجويي:

 

توجه : كسانيكه كارت پايان خدمت و يا معافيت دارند هنگام ثبت نام ارائه اصل كارت الزامي   مي 

 باشد.

 

 

 هادي عبداله

 معاون دانشجويي دانشگاه آزاد اسالمي

 واحد دماوند
  



 بسمه تعالي
 برگه درخواست معافيت تحصيلي 

 معاونت وظيفه عمومي فرماندهي انتظامي شهرستان دماوند 
 سالم عليكم :

 
............................. ........................داراي كد ملي  ..............................فرزند   با احترام به آگاهي مي رساند جناب آقاي  

........................... در اين  ........................... شركت و درمقطع ..................رشته  ...........................در آزمون سراسري سال  متولد 
..................................صورت گرفته است . خواهشمند است  دانشگاه پذيرفته شده و ثبت نام اوليه براي شروع به تحصيل از تاريخ 

دستور فرمائيد در خصوص ثبت نام قطعي ايشان اعالم نظر نموده و در صورت موافقت با تحصيل ، نسبت به صدور معافيت 
تحصيلي نيز اقدام نماييد. بديهي است در صورت عدم اشتغال به تحصيل ، مراتب براي ابطال معافيت تحصيلي اعالم خواهد شد . 

  برابر مدارك ارائه شده كه مورد بررسي قرار گرفته وضعيت تحصيلي نامبرده هنگام  ثبت نام به شرح ذيل مي باشد:"ضمنا
 

 - متوسطه1

 ب- پيش دانشگاهي 

  تاريخ اشتغال به تحصيل پيش دانشگاهي : (         /      /          )– )1(
 - رشته تحصيلي : )2(
  نحوه اخذ پيش دانشگاهي : حضوري        داوطلب            آزاد – )3(
 تاريخ فراغت از پيش دانشگاهي : )4(
 تاريخ ترك تحصيل حضوري از پيش دانشگاهي : (        /            /           ) )5(

 
 

 -دانشگاه :2

 

 دكتر محمود صفري
 رئيس دانشگاه آزاد اسالمي واحد دماوند

 -مقطع دانشگاهي : 3
  دانشجو–الف 

 )تاريخ اشتغال به تحصيل:  (          /     /      )1(
 )- مقطع تحصيلي :2(
 ) رشته تحصيلي :3(

 ب- فارغ التحصيل :
 )مقطع تحصيلي :1(
 )رشته تحصيلي :2(
)3(    /       /       ):  )تاريخ اشتغال به تحصيل 
 )تاريخ فراغت از تحصيل :4(

محل الصاق 
 عکس

 تاريخ :

 شماره :

  :پيوست



 

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد...........................

 (( فرم ثبت نام با تاخير ))
 ......................... معاونت محترم  آموزشي واحد 

سالم عليكم  

متولد سال  ........................................ بشماره شناسنامه  ................................. فرزند..........................................احتراما اينجانب
 در آزمون ورودي ........................................كه با مدرك تحصيلي ..................................... صادره .............................................
.................. در مقطع ........................و رتبه......................با نمره ....................................واحد ..................سال ...
...............پذيرفته شده ام ضمن تقديم تصوير كارنامه آزمون ، گواهي ..................................رشته ....................................

 دارم . با تاخير ثبت ناممدرك تحصيلي و مدرك نظام وظيفه خود تقاضاي 

................. .............نام و نام خانوادگي                                                     

.............. ..............تاريخ ...                                     

                       محل امضاء

 دايره ثبت نام :
................................با مفاد آئين نامه آموزشي دانشگاه مطابقت دارد   نظر به اينكه درخواست آقاي /خانم 

 ثبت نام با تاخير نامبرده  بال مانع است.
 

  معاون آموزشي واحدبررسي كننده                        مدير آموزش                          
 تاريخ                                    تاريخ                                      تاريخ 

 - پرونده دانشجو  همراه فرمهاي دستور العمل ثبت نام 2- آموزش گروه مربوطه       1رونوشت :
 

 

6فرم شماره   


