
  

 وزارت علوم تحقیقات و فناوری

 موسسه آموزش عالی آیندگان

 

 

 نام و نام خانوادگی)مطابق شناسنامه یا کارت ملی( :

 نام و نام خانوادگی قبلی:

 نام پدر:

 محل صدور:   ، محل تولد: 13تاریخ تولد:       /   /   

 دین:

 کد ملی:

 وضعیت تاهل:

 کدپستی محل سکونت:

 آدرس دقیق محل سکونت:

 شماره تماس ضروری:   شماره تلفن ثابت:   شماره تلفن همراه:

 نظری    فنی و حرفه ای یا کار و دانش   نوع دیپلم:

 آخرین مدرک تحصیلی: 

 3-3-6نظام  لیسانس )کارشناسی پیوسته( لیسانس )کاردانی به کارشناسی( فوق دیپلم پیش دانشگاهی  دیپلم فنی و حرفه ایی یا کاردانش

 تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

 عنوان دقیق آخرین مدرک تحصیلی:

 محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی:

 رشته قبولی در موسسه آموزش عالی آیندگان

 نام رشته:

  مقطع تحصیلی:

 نیمسال ورود:

 پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی)بدون آزمون(  نوع پذیرش: پذیرش با آزمون

 

 

 مشخصات فردی پذیرفته شدگان موسسه آموزش عالی آیندگان

 



                             

     وزارت علوم، تحقیقات وفناوری

 مؤسسه آموزش عالی آیندگان      

      

 

                                                                                                                                                               

 

 

 ید.اطالعات زیر را مطابق شناسنامه و سایر مدارک معتبر به طور دقیق و خوانا تکمیل نمائ

 دانشجو : یمشخصات شناسنامه ا -الف

                                                             شماره شناسنامه:  -4  نام پدر:  -3   : ینام خانوادگ -2  نام:  -1

 :  صدور شناسنامه: استان -6                  محل صدور شناسنامه: -5

    مررد   جنس: زن   -9                        صدور  خیتار -8                   تولد  خیتار -7:                           محل تولد روستا (                             استان ایمحل تولد: ) شهر  -6

 متاهل وضعیت تاهل:مجرد  -   12  یزرتشت   یمیکل   یحی( مس  یسن     عهیاسالم)ش نید-11                           تیتابع -10

 یلیمدرک تحص نیدانشجو بر اساس آخر یلتحصی سوابق –ب 

  حوزه  التیتحص      یدکتر   سانسیفوق ل   سانسیل   پلمیفوق د  را گذرانده ام   یو حرفه ا یفن پلمیدوره د   پیش دانشگاهی

        استان :                   :                      ( شهرستان :      هیحوزه علم                         دانشگاه :                      :                     رستانیکه از دب                       در رشته:     

 شده ام. لیدر سال               فارغ التحص

 (  فاقد شغل -   2شاغل -1دانشجو : )  یشغل توضعی–ج 

 در صورت شاغل بودن :

 آزاد    خصوصی  عمومی و عام المنفعه  نهادهای انقالب اسالمی  وابسته به دولت  دولتی  نوع سازمان:      -        

 مدت قرارداد: قراردادی  طبق مقررات قانون وزارت کار  خرید خدمت  روزمزد  آزمایشی  پیمانی  رسمی   نوع استخدام :      -        

 انفصال از خدمت  آماده به خدمت  بازنشته  شاغل  وضعیت فعلی اشتغال : -

 میزان حقوق ماهیانه :                               نام ونام خانوادگی مسؤول مستقیم:                            پست سازمانی : -

 نی و شماره تلفن محل کار :نشا نام، -

 دانشجو : والدین مشخصات د: 

نشانی و تلفن                                      میزان در آمد ماهیانه :                           شغل :                                                    پدر :)  نام و نام خانوادگی :  -1

 (                                                                             محل کار :   

نی و تلفن نشا                                      میزان در آمد ماهیانه :                                            شغل :                                 مادر :)نام و نام خانوادگی :   -2

 (                                                                                  محل کار :   

 نشانی محل سکونت والدین : 

 تلفن محل سکونت والدین:

 

 دانشجو : همسر مشخصات ه:  

 نشانی و تلفن محل کار وسکونت همسر :

 خصوص برادران(وضعیت نظام وظیفه )م -ز

    ( که موعرد آن پایران نپذیرفتره اسرت،دارای معافیرت  کفالت  دارای معافیت موقت )پزشکی  ( ، کفالت  د ارای معافیت دائم )پزشکی  دارای کارت پایان خدمت     

شرروع شرده و در  13می باشد و یا در حین خدمت هستم که از تاریخ   /    /        13دارای برگه اعزام به خدمت که تاریخ اعزام آن    /    /      خرید خدمت  عنایات رهبری 

  پایان می پذیرد   13تاریخ   /    /    

 بنویسید ) چهار سال آخر تحصیل (و باالتریا احیاناً سوابق حوزوی خود را در جدول زیر  لطفاً سوابق تحصیلی دوره متوسطه

 نشانی و تلفن موسسه آموزشی رشته تحصیلی معدل کل  محل تحصیل سال تحصیلی 

      نام موسسه آموزشی مقطع دیپلم

      نام موسسه آموزشی پیش دانشگاهی

      فوق دیپلممقطع  ینام موسسه آموزش

      لیسانسمقطع  ینام موسسه آموزش

      سانسیمقطع لفوق  یآموزشنام موسسه 

 م.ضمن تأیید مطالب فوق، درخواست ثبت نام در رشته                                     مقطع                                  را دار

 تاریخ :                                                                 امضاء :نام و نام خانوادگی                                                                             

 

      

       

    

 در این قسمت چیزی ننویسید.

  ذخیره :                   سال قبولی در آزمون :     شماره داوطلب :            نمره کل :          رتبه :          نوع پذیرش: قبول   

 غیر بومی   بومی   : نوع سهمیه  قبول با استفاده از سهمیه        قبول عادی       پاره وقت              نظام آموزشی : تمام وقت 

  

 فرم درخواست ثبت نام پذیرفته شدگان 

 



 

 فناوری و تحقیقات علوم وزارت

 آیندگان عالی آموزش موسسه

 

 

  

 تعهد نامه تحویل آخرین مدرک تحصیلی

اینجانب بدین وسیله متعهد میگردم اصل آخرین مدرک تحصیلی و ریز نمرات مقطع تحصیلی قبلی خرود را در اسررع وقرت بره موسسره 

، پذیرش و ادامه تحصریل بنرده بر عهده خودم می باشد و ثبت نام یر اینصورت عواقب ناشی از آنغآموزش عالی آیندگان تحویل نمایم.در 

 کان لم یکن تلقی میگردد. 

 تعهد نامه عدم تحصیل همزمان

به طور همزمان در هیچ یک از مراکز آموزشی اعم از دانشگاه آزاد،غیرانتفاعی، پیام نور، دانشگاه هرای  میگردم متعهد وسیله بدین اینجانب

 وخودم  مری باشرد دولتی و موارد مشابه مشغول به تحصیل نمی باشم و در صورت اشتغال به تحصیل هرگونه عواقب ناشی از آن برعهده 

 .میگردد تلقی یکن لم کان بنده تحصیل ادامه و پذیرش نام، ثبت

 آموزشیآیین نامه تعهد نامه اجرای 

 اینجانب بدین وسیله متعهد میگردم کلیه مقررات آموزشی را در طول تحصیل با توجه به آیین نامه اجرا نمایم.

 آیین نامه انضباطیتعهد نامه اجرای 

 .نمایم اجرا نامه آیین به توجه با تحصیل طول در را انضباطی مقررات کلیهاینجانب بدین وسیله متعهد میگردم 

 نامه نظام وظیفه)مخصوص دانشجویان پسر(تعهد 

نسبت به دریافت برگه معافیت تحصیلی خود در زمان مقرر اقدام نمایم و در صورت عدم موافقت نظام  میگردم متعهد وسیله بدین اینجانب

 نخواهم داشت.  تحصیل ادامه و پذیرش نام، ثبت در خصوص وظیفه بنده هیچ گونه ادعایی

 آیین نامه انصراف از تحصیل

تحصیل موظف است شهریه کامل یرک نیمسرال تحصریلی اعرم از  دانشجوی انتقالی یا دانشجوی منصرف ازاینجانب متعهد می گردم که 

واحرد  8واحد نظری و مقطع کارشناسی ارشد تا سرقف  16ثابت و متغیر )در مقاطع کاردانی و کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته تا سقف 

سی و قبل از شروع کالسها انصراف : چنانچه دانشجویان منصرف از تحصیل پس از نامنوی تبصره نظری ( را به موسسه مبدا پرداخت کند.

 به عنوان هزینه انصراف محسوب میشود. خود را به موسسه اعالم نماید، شهریه پرداختی آن نیمسال

 آیین نامه اخذ دروس جبرانی

ارم و با واحد اعالم می د 10بدین وسیله رضایت خود را در خصوص برگزاری کالس های جبرانی به منظور ارتقای کیفیت آموزش تا سقف 

 آگاهی از قوانین و مقررات مربوطه در این موسسه اقدام به ثبت نام نموده ام.

بررررا کرررردملی                                                 صررررادره از                                  دارای شناسررررنامه شررررماره                         اینجانررررب             

 سوابق تحصیلی)بدون آزمرون سپذیرفته شده بر اسا  و یا         فرزند                     پذیرفته شده در آزمون سال         متولدسال          

با مطالعه و آگاهی کامل از نکات مندرج و تعهد رعایت کلیه مقررات و آیین نامه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اقدام به     سال        

 می نمایم.ثبت نام خود در رشته  مزبور 

 

 نام و نام خانوادگی:

 تاریخ:

 امضا:

 

 

 

 تعهد نامه ثبت نام شدگان موسسه آموزش عالی آیندگان

 



 

 فناوری و تحقیقات علوم وزارت

 آیندگان عالی آموزش موسسه

 

 

 

 محل تایید و امضاء وضعیت دانشجو واحد سازمانی

واحد نظام 

 وظیفه

 نامبرده نسبت به وضعیت نظام وظیفه خود اقدام نموده است.

 میبایست نسبت به تعیین وضعیت خود اقدام نماید                نامبرده از تاریخ      

 میباشد.          نامبرده دارای کارت پایان خدمت از نوع          

 نامبرده دانشجوی دختر است و نیازی به اقدام نمی باشد.

 توضیحات:

 

 آموزشی تعریف شده است.نامبرده با ثبت شماره دانشجویی                          در سیستم  واحد آموزش

 نسبت به انتخاب واحد نامبرده اقدام شده است.

 

 نامبرده هزینه ثبت نام را پرداخت نموده است. واحد امور مالی

 توضیحات:

 

واحد صدور 

کارت 

 دانشجویی

 نامبرده نسبت به ارائه مدارک جهت صدور کارت دانشجویی اقدام نموده است.

 توضیحات:

 

 نامبرده مدارک زیر را جهت ثبت نام به واحد آموزش ارائه نموده است و نقص پرونده آموزشی به دانشجو اعالم شده است واحد آموزش

 

 تصویر شناسنامه

 تصویر کارت ملی

 قطعه عکس 6

 اصل  و کپی آخرین مدرک تحصیلی

 اصل و کپی ریز نمرات تحصیلی

 اصل و کپی گواهی موقت آخرین مدرک تحصیلی

 .در مقطع کارشناسی پیوسته هر دو  مدرک دیپلم و پیش دانشگاهی مورد نظر است 

 در مقطع کارشناسی ارشد مدرک کاردانی و کارشناسی مورد نظر است.

 توضیحات:

 

 

 

 

 

 کنترل نهایی ثبت نام و پذیرش

 


