دانشگاه آزاد اسالمي
واحد اسالمشهر

ويژه نامه ثبتنام
پذيرفتهشدگان آزمون
كارشناسي ارشد ناپيوسته(فوق ليسانس)

نيمسال دوم 9314
نشاني :اسالمشهر – ميدان نماز – خيابان صياد شيرازی – دانشگاه آزاد اسالمي – كد پستي  33945-65673تلفن)629( 76375967 -5 :

www.iiau.ac.ir

محل ثبت نام  :ميدان نماز ،خيابان صياد شيرازی ،دانشگاه آزاد اسالمي،ساختمان مديريت وحسابداری

راهنمای پذيرفته شدگان آزمون ورودی دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

پيوست 9

9314
دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر در سال 9314

با حمد و سپاس به درگاه ايزد منان و ضمن عرض تبريك به خواهران و برادراني كهه در زممهون ورودد دوره كاراناسهي اراهد ناتهوسه ه
 9314در اين واحد دانشگاهي تذيرف ه ادهاند ،به اطالع ميرساند جهت ثبت نام به موارد ذيل توجه داا ه بااند.
(فوق لهسانس) سال 9314
زمانبندی ثبت نام كارشناسي ارشد ناپيوسته نيمسال دوم 14

نام رشته

روز ثبتنام

تاريخ

ساعت

مديريت مالي-مديريت اجرايي-الهيات ومعارف اسالمي (فقه ومباني حقوق)-هنرپژوهش هنر-شيمي فيزيك
شيمي الي – شيمي معدني -حقوق خصوصي-حقوق جزاوجرم شناسي -علوم اقتصادي توسعه برنامه ريزياقتصادي -علوم ااقتصاديوبرنامه ريزي قتصادي  -زبان و ادبيات فارسي -ادبيات عرب -حسابداري-مديريت

دوشتبه

19/99/91

 8الي 91

آموزشي -تربيت بدني -مديريت و توسعه روستايي-روانشناسي باليني-روانشناسي تربيتي
مهندسي عمران مديريت منابع آب -عمران سازه -مهندسي معماري -مهندسي برق ومخابرات (قدرت)-
مديريت آموزشي – مديريت برنامه ريزي آموزشي –مديريت برنامه ريزي درسي-جغرافيا (گرايش گردشگردي
وبرنامه ريزي شهري) مديريت تحقيقات آموزشي -مديريت منابع انساني -مهندسي برق الکترونيك-
مهندسي کشاورزي زراعت  -اصالح نباتات – مهندسي کامپيوتر-نرم افزار مهندسي عمران ژئوتکنيك-

سه شنبه

19/99/02

8الي 91

مهندسي مکانيك تبديل انرژي-علوم کامپيوتر -زيست ميکروبيولوژي -زيست جانوري -زيست بيوشيمي-

* مدارك الزم برای ثبت نام در دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته(فوق ليسانس)

 -9اصل مدرك كاراناسي صادره ام دانشگاه زماد اسالمي يا ساير دانشگاههاد مع بر داخل و خارج كشور كهه مهورد تادههد ومارل ع،هوم،
تحقهقال و فناورد يا ومارل بهداات  ،درمان و زمومش تزاكي بااد به انضمام ريزنمرال دوره كاراناسي با قهد معدل  4برگ كپي.
تبصره  :تذيرف هادگاني كه به دالي،ي قادر به ارادهد اصل مدرك كاراناسي (لهسانس) خود نميبااند ،بايد اصل گواهي تأيهد اده دال بر
فراغت ام تحصهل را كه توسط دانشگاه محل تحصهل با قهد معدل صادر اده بااد به همراه ريز نمرال تايهد اهده بهه همهاره سه ه بهه مب،ه
 91،111،111ريال (معادل يك مه،هون تومان) اراده نمايند.
فارغ ال حصهالن مشمول دوره كاراناسي كه با اراده گواهي تادهد اده ام محل تحصهل دوره مذكور ثبت نام مي نمايند ،عالوه بر گهواهي و
ريز نمرال مذكور بايس ي تصوير برگ لغو معافهت تحصه،ي دوره كاراناسي را اراده نمايند .چنانچه دوره مهذكور را در مهدتي بههز ام 6
سال ام بدو ورود به اتمام رسانده اند بايس ي تصوير مجوم افزايز سنوال بدون ذكهر غهبهت را بهراد مهدتي كهه مهاماد بهر 6سهال تحصههل
كردهاند ،اراده نمايند.
 -2اصل اناسنامه و  2برگ كپي خوانا ام تمام ص حال(اصل اناسنامه براد تطبهق مي بااد).
 -3اصل و يك برگ كپي كارل م،ي(اراده اصل كارل جهت برابر با اصل بودن تصوير كارل مي بااد).
 -4از قطعه عكس  3*4تمام رخ (ام يك نگاتهو) تشتنويسي اده و اخهراً تههه اده بااد (.براد برادران مشمول  92قطعه)
 -5الف) اصل كارل تايان خدمت يا معافهت دادم به همراه  2برگ كپي
ب) ابطال معافهت تحصه،ي مقطع تايه(مشمولهن)
ج) اراده نامه اا غال به كار مبني بر تحصهل براد ااغ،هن نهروهاد مس،ح و تعهد خدمت زمومش و ترورش
تذكر  :افرادد كه ام نظر مقررال وظه ه عمومي حادز ارايط ثبت نام نهس ند(.ام جم،ه داراد دف رچه اعزام به خدمت با غهبت ميبااهند .و
يا با غهبت به خدمت اعزام ادهاند يا د ر برگ اعزام زنان دانشجود اخراجي يا انصرافي يا ترك تحصهل ذكر اده است ).مجام به ثبت نهام
نميبااند .تذيرف ه گان(اعم ام مشمول وظه ه عمومي و غهر مشمول) بايسه ي در ممهان ثبهت نهام مهدارك المم را مطهابق منهدرجال جهدول
دف رچه زممون كاراناسي اراد سال  14بطور كامل اراده نمايند در غهر اينصورل دانشگاه ام ثبت نام زنان معذور است.
 -6تكمهل و ارادهد ساير فرمهاد ثبت نام كه توسط واحد دانشگاهي در اخ هار تذيرف ه ادگان قرار داده مياود.

* ميزان شهريه علي الحساب دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته(فوق ليسانس)
اهريه ك،هه ثبت نام ادگان دوره كاراناسي اراد ناتهوس ه سال  14به ارح جدول ذيل تعههن گرديده است ايهن اههريه بهه صهورل ع،هي
الحساب بوده و ام دو بخز اهريه ثابت و م غهر تشكهل اده كه در هر نهمسال تحصه،ي به منظور تامهن بخشي ام هزينهه ههاد دانشهگاه و در
اماء اراده  8تا حداكثر  94واحد درسي ام دانشجويان دوره كاراناسي اراد دريافت ميگردد  .عالوه بر دو مورد فوقالذكر دانشجويان در
بدو ورود به دانشگاه و در نهمسال اول بايد مب،غي به عنوان هزينه خدمال زموماي جهت برگزارد مسابقال ورماي ،سمهنارهاد منطقههاد،
دبهرخانه مناطق ،تههه كارل د انشجودي و كمك به صندوق رفاه دانشجويي را به همراه اهريه نهمسهال اول بهه اهماره حسهاب جهارد محهل
دانشگاهي قبولي واريز نمايند .اين مب ،فقط يكبار در طول دوره ام هر تذيرف ه اده دريافت مياود .حهق بهمهه حهوادا دانشهجودي مب،ه
 21/111ريال ميبااد كه هر تذيرف ه اده بايد زن را به حسابي كه دانشگاه مشخص ميكند ،واريز نمايد.
-7يك عددپوشه دکمه دار
جدول مبلغ شهريه كارشناسي ارشد ناپيوسته سال14
مبلغ شهريه ثابت ،متغير و هزينه

رشته تحصيلي

خدمات آموزشي

زبااان و ادبيااات فارسااي -ادبيااات عاارب -حسااابداری-مااديريت آموزشااي-
مديريت تحقيقات آموزشاي -ماديريت مناابا انسااني -تربيات بادني -ماديريت
مالي-مديريت اجرايي-الهيات ومعارف اساالمي (فقاه ومبااني حقاوق) ،جغرافياا،
حقوق خصوصي-حقوق جزاوجرم شناساي -علاوم اتتصاادی توساعه برناماه ريازی

 23/176/666ريال

اتتصادی -علوم ااتتصادی وبرناماه ريازی اتتصاادی –ماديريت مناابا انسااني-
مديريت برنامه ريزی (درسي و آموزشي )–روانشناسي(تربيتي وباليني)
مهندسااي عمااران مااديريت منااايا آب -مهندسااي عمااران سااازه -مهندسااي
باارق الرترونياا  -مهندسااي كشاااورزی (تمااامي گااراي هااا) –مااديريت و
توساااااااعه روساااااااتايي-زماااااااينشناساااااااي(پترولو ی)-
زيسااتگياااهي(فيزيولو ی )پااژوه

هناار-شاايمي فيزياا

-شاايمي الااي –

شاايمي معاادني -مهندسااي عمااران نوترنياا -مهندسااي مرانياا

تبااديل

 24/366/666ريال

اناار ی-علااوم كااامريوتر -زيساات ميرروبيولااو ی -زيساات جااانوری -
زيساات بيوشاايمي -مهندسااي كااامريوتر-ناارم افاازار -مهندسااي معماااری-
مهندسااي باارق (تاادرت وم)ااابرات) مهندسااي عمااران (گااراي

سااازههای

هيدروليري ومديريت منابا اب)
*کليه مبالغ فوق بعنوان علي الحساب بوده و جهت ما به التفاوت و وضعيت نهايي مالي ،پس از انتخاب واحد معلوم میيگیردد
واريز مبلغ شهريه بصورت الکترونيکي از طريق سايت به آدرس  www.iiau.ac.irانجام مي پذيرد

تذكر  :9پرينت انتخاب واحد را در مورخ 19/99 /09از سايت واحد دريافت نمائيد
تذكر :2شروع کالسها از تاريخ  19/99/09ميباشد
تذكر :3داشتن اصل ريز نمرات دوره ی كارداني و كارشناسي(پيوسته يا ناپيوسته) جهت انت)اب واحد ترم
اول الزامي بوده و ميبايست تصوير آن به ادارهی آموزش دانشرده مربوطه تحويل گردد.
مران ثبتنام:
محل ثبت نام  :ميدان نماز ،خيابان صياد شيرازی ،دانشگاه آزاد اسالمي،ساختمان مديريت وحسابداری

مراحل ثبت نام
2

مشمولين (برادران)

4

تحويل پرونده

9

ارانه مدرك
3
سند پذيرش
7

دانشجوی گرامي ناام كااربری شاما

آدرس

شماره داشجويي ورمزشماره شناسانامه
6

دوصفردراول شناسنامه،كدملي بادوصفر

نموده و وارد صفحه سيستم ثبت نام

واطالع رساني شده و در تسمت ثبت نام

)آدرس(www.iiau.ac.ir :

نااااا
كاربري
رمز

جديدالورود را انت)اب ونسبت به اسرن
مدارك خود اتدام و شماره دانشجويي
دريافت نمائيد.

واريز شهريه به صاورت اينترنتاي3روز

دريافت پرينت انت)اب واحد

پس از ثبتنام و درصورت مشرل وارياز

ازتاريخ14/99/29

شهريه به مالي ورفاه دانشجويي طبقاه

5

(همرف فني ومهندسي ) مراجعه نمانيد

تااذكر :دريافاات پريناات انت)اااب

)آدرس(www.iiau.ac.ir :

واحااد ،در صااورت تسااويه حساااب
نهايي امرانپذير ميباشد.

:

ورود دانشجو وثبت نام اينترنتي كلي

ويابدون دوصفرواردنمانيد.

5

www.iiau.ac.ir

مراجعه نموده و از منوهای سمت راست

يا كدملي مي باشدودرصورت داشاتن

آدرس(www.iiau.ac.ir :

پس از تحويل پرونده به سايت واحد به

1

باارای دريافاات كااارت دانشااجويي
ياا

ماااه پااس ازثباات نااام بااه

دانشااارده مربوطاااه مراجعاااه
دانشجويان محترم:

نمانيد.

 -9انت)اب واحد نيمسال دوم  14-17توسط دانشرده صورت ميگيرد.
-2شروع كالس دانشجويان جديد الورود نيمسال دوم  14از تاريخ  14/99/24ميباشد.
-3درخصوص معادلسازی و هرگونه سوال آموزشي به دانشرده خود مراجعه نمانيد.

فرم درخواست ثبت نام پذيرفتهشدگان نهايي آزمون كارشناسي ارشد ناپيوسته دانشگاه آزاد اسالمي
پيوست 2

دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر

واحد دانشگاهي :

در اين قسمت چيزي ننويسيد .
شماره داوطلب :

سال قبولي :

ذخيره

نوع پذيرش  :قبول

نمره كل :

قبول عادي

رتبه :
نوع سهميه ..........

قبول با استفاده از سهميه

غيربومي

بومي

اطالعات زير را مطابق شناسنامه و ساير مدارك معتبر به طور دتيق و خوانا ترميل نمانيد .
الف  :مشخصات شناسنامه اي دانشجو :
 -1نام :

 -2نام خانوادگي :
استان :

حوزه شهر :
 -8تاريخ صدور

/

/

 -11دين اسالم ( شيعه

 -3نام پدر

 -6محل تولد (شهر يا روستا )
 -9جنس  :زن

13

) مسيحي

سني

 -4شماره شناسنامه

استان

مرد

زرتشتي

ب  :سوابق تحصيلي دانشجو بر اساس آخرين مدرك تحصيلي  :فوق ديپلم
ج  :وضعيت شغلي دانشجو  -1 ( :شاغل

 -7تاريخ تولد

/

13

 -11تابعيت :

كليمي
 -2فاقد شاغل

/

 -5محل صدور

كارشناسي

فارغ التحصيل شدهام.

تحصيالت حوزه معادل:

)

در صورت شاغل بودن :
 -نوع سازمان  :دولتي

وابسته به دولت

 -نوع استخدام  :رسمي

نهادهاي انقالب اسالمي
آزمايشي

پيماني

عمومي و عام المنفعه
خريد خدمت

روزمزد

آزاد

خصوصي

قراردادي

طبق مقررات وزارت كار

مدت قرارداد :
 -وضعيت فعلي اشتغال  :شاغل

بازنشسته

 -پست سازماني :

آماده به خدمت

ميزان حقوق ماهيانه :

مرخصي براي تحصيل

انفصال از خدمت

نام و نام خانوادگي مسوول مستقيم :

 نام  ،آدرس و شماره تلفن محل كار :د  :مشخصات والدين دانشجو :
 -1پدر  :نام و نام خانوادگي:

شغل :

ميزان درآمد ماهيانه :

ريال .آدرس و تلفن محل كار :

 -2مادر  :نام و نام خانوادگي:

شغل :

ميزان درآمد ماهيانه :

ريال .آدرس و تلفن محل كار :

آدرس و تلفن محل سكونت والدين :
هـ -مشخصات همسر دانشجو :
نام و نام خانوادگي :

شماره شناسنامه :

نام پدر :

ريال

ميزان درآمد ماهيانه همسر :

آدرس و تلفن محل كار همسر :
آدرس و تلفن محل سكونت همسر :
و – ساير درآمدها  ( :چنانچه دانشجو درآمد ديگري غير از حقوق ماهيانه مندرج در بند « ج » دارد ميزان ساليانه آن قيد گردد ) :
ز  :وضعيت نظام وظيفه(مخصوص برادران)
داراي كارت پايان خدمت

داراي معافيت دائم ( پزشكي

كفالت

خريد خدمت

آن پايان نپذيرفته است ،متولد سال  1337يا قبل از آن ،داراي دفترچه آماده به خدمت كه در تاريخ
/

/

 13شروع و در تاريخ

/

/

) داراي معافيت موقت (پزشكي
/

/

كفالت

 13اعزام ميشوم يا در حين خدمت هستم كه از تاريخ

 13پايان ميپذيرد.

لطفاً سوابق تحصيلي خود را در جدول زير بنويسيد(.چهارسال آخر تحصيلي)
نام مؤسسه آموزشي

سالهای تحصيلي
از

تا

محل جغرافيايي

ضمن تائيد مطالب فوق درخواست ثبت نام در رشته
نام و نام خانوادگي :

معدل

مقطا و رشته
تحصيلي

را دارم.
تاريخ :

امضاء :

) كه موعد

آدرس و تلفن موسسه آموزشي

پيوست 3

تعهدنامه

اينجانب
با کد ملي

به شماره شناسنامه
متولد سیا

صادر ه از
فرزنید

آزمون کارشناسي ارشید سیا  19دانشیگاه آزاد اسیالمي رشیته

پذيرفتیه شیده در
واحید دانشیگاهي

که با آگاهي کامل از نکات مندرج در پيوست شماره  9و رعايت کليه مقررات و آئيننامههاي دانشگاه آزاد اسالمي اقدام
به ثبت نام مينمايم بدينوسيله متعهد ميشود چنانچه هر زمان از ادامیه تحصیيل اينجانیب از طیرف دفتیر گیزينش
صالحيت هاي عمومي سازمان مرکزي ممنوع اعالم گردد ،بدون هيچ گونه عذري تا مشخص شدن وضعيت صالحيتهاي
عمومي ،در دانشگاه حاضر نشوم و چنانچه اعتراضي داشته باشیم ،اعتیراخ خیود را کتبیا از طريیق دفتیر گیزينش
صالحيتهاي عمومي سازمان مرکزي پيگيري نمايم

نام و نام خانوادگي :
امضاء :
تاريخ :

پيوست 4

تعهدنامه

به شماره شناسنامه

اينجانب

فرزنیید

صییادر ه از

متولیید سییا

رشته

دانشگاه آزاد اسیالمي واحید

کد ملي
کییه در آزمییون کارشناسییي ارشیید سییا 19
پذيرفتیه شیدهام ،اعیالم میي دارم

مشخصات شناسنامه اي درج شده در فهرست اسامي پذيرفته شدگان رشته فوق با مشخصات مندرج در شناسینامهام
مغايرت دارد لذا تقاضا دارم اجازه داده شود به صورت مشروط مراحیل ثبت نام را طي نموده ،قطعيت ثبت نام اينجانب
موکو به بررسي موضوع و اظهار نظر نهايي مر کز آزمون باشد ضمنا متعهد ميگیردم در بررسیي موضیوع از نظیرات
مرکز آزمون تبعيت نموده و هر زمان که مشخص گرديد داراي شرايط الزم نميباشم ،ثبت نام اينجانیب منتفیي تلقیي
شده ،و هيچگونه ادعايي در اين مورد نداشته باشم

نام و نام خانوادگي :
امضاء :
تاريخ :

پيوست 7

تعهدنامه

اينجانب
فرزند

کد ملي

به شماره شناسنامه

که برطبق ويژه نامه اعالم اسامي قبو شدگان آزمون کارشناسي ارشد ناپيوسته سیا 9919

دانشگاه آزاد اسالمي مورخ

در رشته

کد

واحد

از طريق انتخاب دانشگاه پذيرفته شدهام ،بدينوسيله تعهد مي نمايم که در تمام دوران تحصيل در رشته فوق الذکر بیه
هيچ عنوان تقاضاي انتقا ننموده ،خود را ملزم به تبعيت کامل از کليه ضوابط و مقررات دانشگاه ميدانم و چنانچیه در
هر مرحله از ثبت نام و تحصيل بر خالف آن اقدام نمودم مطابق تصميمات و مقررات دانشگاه آزاد اسالمي بیا اينجانیب
رفتار گردد

نام و نام خانوادگي :
امضاء :
تاريخ :

پيوست 6

ويژهنامه اداره حفاظت و انتظامات دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر
دانشجويان گرامي:
اداره حفاظت و انتظامات دانشگاه ضمن عرخ خيرمقدم و تبريك صميمانه و با آرزوي توفيقات الهي براي کليه پذيرفتهشدگان
اين واحد دانشگاهي ،توجه متقاضيان ثبت نام در اين دانشگاه را به نکات و مقررات مشروح ذيل جلب مينمايد:
 -1دانشجویان ملزم به رعایت کامل شئونات اسالمی و همچنین رعایت مواردی از قبیل اخالق و وضع ظاهری می باشند و دانشججویانی
که وضع ظاهری نامناسب و غیر اسالمی داشته باشند از ورود آنان به داخل دانشگاه جلوگیری بعمل خواهد آمد.
 -2الزم است دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه کارت دانشجوئی خود را همراه داشته باشند در غیر اینصورت مسجئویین اداره فااظجت
مجازند از ورود فرد فاقد کارت دانشجوئی ،ممانعت بعمل آورند.
ت ذکر :نگهداري و حفاظت از کارت دانشجوئي يکي از وظايف حساس دانشجو ميباشد علي الخصوص کارت تحصيلي
دانشجويان برادر که طبق دستورالعمل نظام وظيفه عمومي ،کارت معافيت تحصيلي آنان نيز محسوب ميشود
 -3رعایت قوانین دانشگاه و افترام به اساتید و کارکنان دانشگاه ایزامی میباشد.
 -4دانشجویان مکلاند در طول تحصیل خود در محیط دانشگاه اعم از کالسها ،آزمایشگاهها ،کارگاهها و همچنین در بازدیدهای درسی،
سیافتی ،زیارتی و غیره ،کلیه مقررات و شئونات اسالمی و اخالقی را رعایت نموده و از انججام هرگونجه عملجی کجه م جایر بجا شجأن و
منزیت دانشجو و دانشگاه باشد ،پرهیز نمایند.
 -5دانشجویان برنامه فضور خود در دانشگاه را متناسب با برنامه درسی انتخاب شده تنظیم نمایند تا از اتجال وقجت خجود در دانشجگاه
جلوگیری بعمل آورده و از فضور غیر ضروری در وافد خودداری نمایند.
 -6همراه داشتن وسایل و اشیاء غیر مجاز از قبیل تصاویر ،مجالت ،کتب ،نوارها و فیلمهای نامناسب و مستهجن و هر چیز دیگری که از
نظر مقررات دانشگاه تخلف محسوب گردد ،ممنوع میباشد.
 -7استعمال دخانیات در داخل دانشگاه اکیداً ممنوع میباشد و در صورت مشاهده با متخلف برخورد خواهد شد.
 -8استااده از دوربین فیلمبرداری و عکاسی در داخل دانشگاه ممنوع میباشد و در صورت مشاهده با متخلف برخورد میگردد.
 -9دانشجویان گرامی توجه داشته باشند در هنگام بروز هرگونه مشکل بالفاصله کارکنان اداره فااظجت و انتظامجات را در جریجان قجرار
دهند.
 -11آوردن همراه به دانشگاه پس از اخذ مجوز از درب ورودی ارباب رجوع امکانپذیر میباشد.

فرم تعهدنامه
اینجانب  .....................................................................دانشجوی رشته  .......................................................دانشگاه آزاد اسالمی وافد اسالمشهر با
مطایعه و آگاهی کامل از نکات مندرج در بندهای فوق ،متعهد میشججوم کلیه مقررات و آئین نامجههای دانشگاه را رعایت نموده و هر زمان
که مرتکب عملی خال مقررات فوق شوم ،مطابق ضوابط با اینجانب برخورد گردد.
نام و نام خانوادگی:

تاریخ:

امضاء:

پيوست 5

فرم تقاضای معادلسازی تبول شدگان آزمون

داوطلباني که قبال درس يا دروسي را در مراکز معتبر دانشگاهي گذرانده و خواستار معادلسازي دروس گذرانده ميباشیند ،الزم
است در صورت قبولي در آزمون ورودي فرم زير تکميل و به همراه ريز نمرات تائيد شده در روز ثبت نام به واحد دانشگاهي کیه
درآن پذيرفته شده اند ،تحويل نمايند

اينجانب آقاي/خانم
کد ملي
در رشته

به شماره شناسنامه

فرزند

و از طريق:

درسا

پذيرفته شدهام و تقاضي معادسیازي

دانشگاه/مؤسسه

رسيده است ،را دارم.

دروس گذرانده شده ضميمه که به تائيد دانشگاه/مؤسسه

نام و نام خانوادگي :
امضاء :
تاريخ :

پيوست 5

تعهدنامه سقف مجاز تحصيلي دانشجويان ذكور مشمول
كارداني – كارشناسي ناپيوسته – كارشناسي ارشد ناپيوسته – كارشناسي پيوسته
با اطالع از اينره سنوات مجاز ادامه تحصيل برای مقطا كارداناااي

اينجانب

 2/7سال ،كارشناساي ناپيوسته و كارشناساي ارشاد ناپيوسته  3ساال و كارشناساي پيوساته  7ساال
مي باشد ،متعهد مي شوم در مدت مذكور دروس دوره را به پايان رسانده و فارغ التحصيل گردم .در غيار
اينصورت با توجه به ب)شنامههای حوزه نظام وظيفه ،با اينجانب برخورد گردد.
همچنين متعهد ميشوم دانشجوی اخراجي نبوده و در هيچ دانشگاه ديگری مشغول به تحصيل نباشم.

تاريخ و امضاء:

تعهدنامه كلي وضعيت نظام وظيفه

اينجانب

با آگاهي كامل از مقررات نظام وظيفه،

با كد ملي

بدينوسيله متعهد مي گردم با توجه به ثبت نام در دانشگاه آزاد اسالمي واحد اسالمشهر چنانچاه هرگوناه
مشرلي از نظر نظام وظيفه برای اينجانب بوجود آيد مسئوليت آن به عهده خودم ميباشد و دانشگاه باه
هيچ عنوان پاس)گو ن)واهد بود.

نام و نام خانوادگي:

تاريخ و امضاء:

اثر انگشت:

توجه:
ترميل اين فرم برای تمامي پذيرفتهشدگان ذكور اين واحد دانشگاهي الزامي است.

پيوست 1

تعهدنامه

اينجانب
با کد ملي

به شماره شناسنامه
متولد

صادر ه از
فرزند

ارشد ناپيوسته سا  9919در رشته

که در آزمیون کارشناسیي
آن واحید

پذيرفته شده ام و اصل مدرک کارشناسي خود را در اختيار ندارم ،بدينوسيله متعهد ميگردم ظرف حیداکرر يیكمیاه
نسبت به ارائهي اصل مدرک کارشناسي يا گواهي اتمام دوره مزبور و ريز نمرات دوره کارشناسي خود اقیدام نمیايم در
غير اينصورت دانشگاه مجاز است قبولي و ثبت نام اينجانب را منتفي تلقي نموده و برابر ضوابط و مقررات بیا اينجانیب
رفتار نمايد

نام و نام خانوادگي :
امضاء :
تاريخ :

