
 بسمه تعال 

  

          غيرانتفاعي صالحان - موسسه اموزش عالي غيردولتي  

  

  ........ ...............دانشجويي:............... ورودي ......... رشته :........................ مقطع:.................. شماره  /*دانشجوي دوره: سال تحصيلي.....

  * نام :................................. 

       * نام خانوادگي:....................................

  تولد: روز..... ماه ....... سال ....... * نام پدر:..................... شماره شناسنامه:................................ محل صدور:...............   

   ملي  تان.................شماره كارت  * محل تولد: استان................... شهرس

  *دين: اسالم(شيعه     سني      ) مسيحي      زرتشتي                             وضعيت تاهل: متاهل              مجرد      

  ........................... كوچه:................. *آدرس دقيق محل سكونت: استان: ..................... شهر:........................ خيابان:......

  شماره همراه :.................................... ..................................     ....:   كدپستي:............................ شماره تماس دانشجو   پالك:............ 

  *مشخصات محل تحصيل قبلي

  معدل كل   اخذ مدرك نام دانشگاه يا موسسه   سال اخذ   محل تحصيل  شهر  محل تحصيل استان   نوع مدرك 

            ديپلم

            پيش دانشگاهي 

            كارداني 

            كارشناسي

  *كداميك از سهميه هاي شركت در كنكور مي باشيد؟ 

  خانواده شهدا        درصد جانبازي ......       آزادگان        رزمندگان        جانبازان         مناطق محروم         ٣منطقه      ٢منطقه   منطقه يك     

   :انتقال           مهمان  كنكور     قبولي درنحوه ورود به دانشگاه/موسسه 

 مقطع:  ...................................رشته تحصيلي:    ............................................:(انتقالي/مهمان از) نام دانشگاه مبدا . .......................... 

  .آدرس دونفر از كسانيكه در مواقع ضروري بتوان با آنها تماس گرفت را بنويسيد *  

  شماره تماس   ادرس دقيق   شغل  نسبت  نام و نام خوانوادگي 
          

          

  

  

                    

                    

                    

 الصاق عکس 

 فرم ثبت نام اوليه 



 بسمه تعال 

  تعهد نامه پذيرش مسئوليت نقص مدارك ثبت نامي 

  

ائه  در صورتي كه پذيرفته شدگان درزمان ثبت نام موفق به ارائه گواهي دوره قبلي نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها، تعهد الزم مبني بر ار

رماه  مه   ١٥گواهي پايان تحصيالت دوره قبلي با تاريخ فارغ التحصيلي پايان شهريور سال ...... ، تا سه هفته پس از پايان تاريخ ثبت نام(حداكثر

و چنانچه به    دسته از پذيرفته شدگان لغو ميگردد  مهرماه قبولي اين  ١٥در صورت عدم ارائه گواهي مذكور تاشود. بديهي است  ميسال....) اخذ  

  تحصيل در موسسه ادامه دهند در هرمرحله اي از تحصيل كه باشند اخراج و تبعات ناشي از آن برعهده شخص داوطلب مي باشد. 

++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

اينج فوق،  مطالب  به  كامل  آگاهي  و  ملي  ..........................  فرزند    ............... .................  انبباتوجه  از  ...............................................به شماره  ....................  صادره 

...... ) از طريق كنكور / _ورودي نيمسال اول    دوم     سال تحصيلي (...... ........................مقطع    ............................... دانشجوي رشته    .................. متولد سال  

و با توجه به مندرجات دفترچه   قائمشهر باوجود نقص مدارك  تكميل ظرفيت سازمان سنجش آموزش كشور در موسسه آموزش عالي صالحان 

ك مورد نياز، با مسئوليت خود اقدام به تشكيل موقت پرونده نموده ام و  راهنماي آزمون سازمان سنجش كشور و با اطالع قبلي از شرايط و مدار

مهرماه سال قبولي به موسسه ارائه نمايم    ١٥آگاهي كامل دارم كه جهت ادامه تحصيل، ميبايست مداركي را كه درزمان ثب نام ارائه نموده ام ، تا 

وط به عمل آورده و پرتال آموزشي اينجانب را مسدود نموده است و مطابق  از بنده ثبت نام مشرمين دليل موسسه آموزش عالي صالحان  و به ه

  مقررات آموزشي تذكرات الزم به اينجانب داده شده است. 

  نقص مدارك پرونده عبارتند از :  

 اصل يا گواهي موقت مدرك ديپلم، پيش دانشگاهي ، كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته  - ١

         مدرك ديپلم، پيش دانشگاهي ، كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته  تاييديه تحصيلي - ٢

                     ريزنمرات مدرك ديپلم، پيش دانشگاهي ، كارداني ، كارشناسي ناپيوسته ، كارشناسي پيوسته - ٣

     كپي شناسنامه ، كارت ملي ، كارت پايان خدمت - ۴

      عكس  - ۵

  نام و نام خانوادگي:                                                                                                          
     امضاء و اثر انگشت                                                                                       

  

 

 

 

        



 بسمه تعال 
 برگه اطالعات فردي و تعهدي 

  

  : .......................نام: .................................... نام خانوادگي: ............................... نام پدر: .................... شغل پدر

  حل صدور: ............. كدملي: ...........................تاريخ تولد: ....................... شماره شناسنامه: ......................... م

    متاهل             وضعيت تاهل:      مجرد                     كليمي         زرتشتي         دين:    اسالم      مسيحي

    گيلكي             لر            كرد        عرب        تركمن          ترك            مازني           فارس   قوميت:

    كارشناسي ارشد              مقطع:    كارداني         كارشناسي           كارشناسي ناپيوسته       ....... ............................   رشته: 

  تلفن همراه دانشجو: .......................................             تلفن همراه پدر: .....................................  

  ................................................ تلفن منزل: ........................... آدرس محل سكونت: ...................................................................... 

  ساير       كانون فرهنگي هنري       هيات مذهبي       بسيجي فعال     اجتماعي كه تا كنون داشته ايد:  بسيجي عادي-فعاليت هاي فرهنگي

  ........................... نوع فعاليت ...........................مدت فعاليت: .......................... محل فعاليت 

  دانشجوي گرامي لطفا با دقت مطالعه و امضا نماييد. 

در راستاي علمي شدن مفاد دستورالعمل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در مورد نحوه رفتار و پوشش اسالمي در دانشگاه و موسسات آموزش  

  ارد زير را الزامي دانسته و نظارت ر حسن اجراي دستورالعمل مذكور را اختيار قانوني دانشگاه مي دانم. عالي كشور رعايت مو

اينجانب دانشگاه را به عنوان مركز توسعه علم، دانش و عرصه تعليم و تربيت و مكاني مقدس دانسته و معتقدم كه هر كس در اين مكان قدم  - ١

  منزلت اين محيط علمي و فرهنگي داشته باشد. گذارد بايد رفتاري متناسب با شان و 

  رفتار و گفتار بايد متناسب با اخالق اسالمي و اداب و مقررات دانشجويي باشد. -٢

ب - ٣ متعلقه  اماكن  و  ها  خوابگاه  و  دانشگاه  در محيط  ها  روان گردان  و  آور  اعتياد  داروهاي  و  مخدر  مواد  تزريق  يا  استفاده  اعتياد،  گونه  ه  هر 

  وع است. دانشگاه ممن

  استفاده يا توزيع فرآورده هاي صوتي و تصويري، عكس و فيلم يا فرآورده هاي رايانه اي حاوي تصاوير مستهجن و غير مجاز ممنوع است. - ٤

ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خالف منزلت دانشجويي محسوب مي شود ممنوع است (عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد رعب و  - ٥

  اعتصاب و ..... )درگيري، 

ع رعايت پوشش اسالمي الزامي است. لذا استفاده از پوشش غير منطبق با شئون دانشگاه مثل استفاده از لباسهاي تنگ، كوتاه و غيره ... ممنو- ٦

  است. (مطابق با مصوبات شوراي فرهنگي)

  لوا و آشوب در محيط دانشگاه ممنوع است. اخالل يا ايجاد وقفه در برنامه هاي اداري و آموزشي و نظم دانشگاه و ايجاد ب- ٧

توهين به شعائر اسالمي يا ملي و اشخاص حقيقي و حقوقي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسالمي (مانند فحاشي و استعمال الفاظ - ٨

  ركيك،پخش اعالميه و ....) ممنوع است. 

(پارتي  - ٩ قانوني  فاقد مجوز  و برنامه هاي  با ساير دانشجويان) ممنوع  شركت در تجمعات  برقراري روابط غير متعارف  ها،اردوهاي غيرقانوني و 

  است. 

  به همراه داشتن كارت دانشجويي و ارائه آن به هنگام درخواست الزامي است. -١٠

ود مي دانم و به آن متعهد  اينجانب موارد فوق را نشانه بلوغ انديشه و اخالق خويش دانسته و احترام به قوانين و مقررات دانشگاهي را وظيفه خ

  . مي باشم و در صورت عدم رعايت هر يك از موارد فوق دانشگاه مجاز است برابر مقررات با اينجانب برخورد قانوني نمايد

  

امضا دانشجو                                             تاريخ و   

 الصاق عکس 


