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  »باسمه تعالی «  

  

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

  

شدگان آزمـون   نام از پذیرفته دستورالعمل ثبت: موضوع

) فـوق لیسـانس  (ناپیوسته ارشد ورودي دوره کارشناسی

   1399سـال 

  : مقدمه 

کارشناسـی ارشـد   شـدگان آزمـون    نـام از پذیرفتـه   ثبت

ـ    99سال  ناپیوسته ت که اطالعات آنها در سـامانه احـراز هوی

دانشگاه قابل مشـاهده   التحصیلی و فارغ پذیرش مرکز سنجش،

سامانه جامع آموزشـی  گیري از  است مطابق مراحل زیر با بهره

  . صورت خواهد گرفت )آموزشیار(دانشگاه

نام پذیرفته شـدگان جدیـدالورود    کلیه مراحل ثبت: نکته 

در واحدهاي دانشگاهی الزم است به صورت مجازي صورت 

  .پذیرد

  :  مهم  نکات

  . شدگان با اهداف عالیه دانشگاه آشنا نمودن پذیرفته -1  

   .تأکید بر لزوم رعایت رفتار، اخالق و شئون اسالمی -2

تشریح مسائـل اجتماعی به ویژه شرایط خاص استان  -3

  .و لزوم توجه به رعایت آنها

 )ثابـت (پایه هاي  اعالم میزان و نحوه پرداخت شهریه -4

عمومی و البراتوار زبان ، پایه، (نظري، عملی و متغیر واحدهاي

اي  حرفـه  عمومی و، کلینیکی، رساله دکتري )اصلی، تخصصی

هاي مصـوب   و هزینه امور آموزشی و حق بیمه براساس تعرفه

نام شدگان تأکیـد   به ثبت. می باشدسالیانه هیأت امناي استانی 

اد نام و واریز هزینه امور آموزشی اسـترد  گردد در صورت ثبت

  .آن امکان ندارد

شدگان با مسـئوالن و مـدیران    آشنا نمــودن پذیرفته -5

گروههاي آموزشی و تأکید بر لزوم رعایت سلسله مراتـب در  

  . مراجعه به مسئوالن

توجیــه دانشــجویان در مــورد نحــوه تــأمین بودجــه  -6

هاي آن و مقایسـه میـزان شـهریه     دانشگاه و نیازمندیها و هزینه

نـور   سالمی با میزان شـهریه دوره شـبانه و پیـام   دانشگاه آزاد ا

که با استفاده از امکانات دولتی تعیین شده  دانشگاههاي دولتی

است و این که دانشگاه آزاد اسالمی از بودجه دولتی اسـتفاده  

  .نماید نمی

  : احراز هویت 

کلیه امور مرتبط بـا آزمـون اعـم از احـراز هویـت،      

اي یا عکس، اعالم  درخواست اصالح مشخصات شناسنامه

تا زمان ایجاد گـردش   نام فرد پذیرفته شده نهایی شدن ثبت

از طریـق   کارهاي مناسب الکترونیکـی در سـامانه آموزشـیار   

احــراز «توســط ســامانه   www.azmoon.netســایت 

قابـل انجـام   و پـذیرش دانشـگاه    مرکز سـنجش  »هویت

  .خواهد بود

  

  : احراز هویت و کارت دانشجویی  –بخش اول 

  : توان به نکات ذیل اشاره نمود  به طور خالصه می

احراز هویت پذیرفته شده با توجه به مـدارك هـویتی    -1

  . فرد و مقایسه با اطالعات سامانه صورت پذیرد

ــذکر ــت     : ت ــراز هوی ــره و اح ــق چه ــئولین تطبی مس

هـاي   شدگان، با نظر مسـئولین دفـاتر حراسـت محـل     پذیرفته

تضی است در صورت مشـاهده  گردد و مق دانشگاهی تعیین می

هرگونه مغایرت در چهره با مشخصات سامانه احـراز هویـت،   

موارد به دفاتر حراست واحدهاي دانشگاهی و دفتـر مرکـزي   

  .حراست اطالع داده شود

سند پذیرش تولیـد شـده توسـط سـامانه، در محـل       -2

... نـام واحـد و    دانشگاهی چاپ و جهت عملیات داخلی ثبت

  .گیرد ار میمورد استفاده قر

اي از سند پـذیرش الزم اسـت چـاپ شـده و در      نسخه

نام شدگان ثبت و ضبط گردد تا در زمان فراغت از  سوابق ثبت

  .برداري قرار گیرد تحصیل فرد مورد استفاده و بهره

توان جهـت اصـالح مشخصـات     در صورت نیاز، می -3

اي یا عکس فرد پذیرفته شده اقدام و براسـاس سـند    شناسنامه

نام مشروط به عمل آورد و پس از وصـول   تعالم از وي ثبتاس

جهت  و پذیرش دانشگاه مرکز سنجشتأییدیه اصالح از طرف 

  .نام قطعی اقدام نمود ثبت

در سـامانه جـامع    ثبـت نـام  هـاي   فـرم کلیه  تکمیل -4

و در صورت عدم تکمیل فرمهاي ) آموزشیار(آموزشی دانشگاه

رایط در واحدهاي قبـولی  فوق از طریق سامانه فراهم نمودن ش

و ارائه توضیحات  جهت تکمیل آن و ثبت در سامانه ذکر شده

همچنین الزم است پس از ثبت  الزم در مورد نحوه تنظیم آنها

مشخصات در آموزشیار از فرمهاي تکمیلی پرینـت و از فـرد   

    .  پذیرفته شده امضاء گرفته شود
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بـه   قبـولی مشـروط  (توسط داوطلبین  11فرم شماره  -5

تکمیل و سپس تحویل حراست واحـد دانشـگاهی   ) اخذ تعهد

  .گردد

پس از آنکه پذیرفته شدگان اطالعات و مدارك : نکته مهم

خود را در سـامانه آموزشـیار بارگـذاري نمودنـد واحـدهاي      

یک دوره زمانی که به اطالع پذیرفته  یدانشگاهی الزم است ط

یرفته شدگان شدگان آن واحد اعالم می نمایند اصل مدارك پذ

و با مدارك بارگذاري شـده مطابقـت دهنـد و در     را دریافت

صورت هرگونه مغایرت از ثبت نام نـامبرده جلـوگیري بعمـل    

  .آورند

  : چاپ کارت دانشجویی 

  : 15/6/1397مورخ  1529/11مطابق بخشنامه   )تذکر

کارت دانشجویی ، دانشجویان جدید الـورود همزمـان    -

د به برگه انتخاب واحد به عنـوان آخـرین   با ثبت نام و با استنا

  .مرحله از مراحل ثبت نام در همان روز صادر و تحویل گردد

کـارت   بایـد به منظور همسان سازي کارت دانشجویی  -

  .صادر گردد )PVC(دانشجویان به صورت پی وي سی 

ثبت تأیید دریافت کارت دانشجویی در سامانه احـراز   -

شـگاه قبـل از تحویـل بـه     هویت مرکز سنجش و پـذیرش دان 

  .دانشجویان الزامی است

هاي دانشجویی و تمدید  متولی پشتیبانی صدور کارت -1

باشد  میدانشگاه  و فرهنگی معاونت دانشجوییحوزه اعتبار آن 

هاي دانشگاهی مطابق بندهاي ذیل اقـدام   و مقتضی است محل

  .الزم را در این خصوص به عمل آورند

زاري مورد نیاز شـامل چـاپگر   اف تهیه تجهیزات سخت -2

PVC هــاي خــام  و کــارتPVC ) در صــورت اســتفاده از

هاي مقـوایی   و یا چاپگر رنگی براي کارت) PVCهاي  کارت

  ).هاي مقوایی در صورت استفاده از کارت(

هـاي   افزار با انجـام همـاهنگی   اندازي نرم نصب و راه -3

ري الزم توسط کارشناس فناوري واحد بـا کارشناسـان فنـاو   

هـاي مربوطـه و    جهت دریافت فایـل دانشگاه سازمان مرکزي 

  .افزار اندازي نرم راه

افـزار   آموزش نحوه استفاده از برنامه بـه کـاربر نـرم    -4

چاپ کارت و یا نماینده فناوري اطالعات واحـد دانشـگاهی   

شامل، آموزش مسـتقیم بـه کـاربر و دریافـت فایـل راهنمـا       

)HELP (ناوري سـازمان مرکـزي   توسط نماینده اداره کل ف

  .دانشگاه

هاي دانشـجویی بـا اسـتفاده از     اقدام به چاپ کارت -5

افزار چاپ کارت با توجه به مندرجات موجود در راهنماي  نرم

الزم بـه  . و فرهنگـی  افزار توسط کاربر معاونت دانشجویی نرم

الورود پس از  ذکر است که چاپ کارت براي دانشجوي جدید

ر واحد دانشگاهی و انتخاب واحـد  محرز شدن تحصیل وي د

  .گیرد صورت می

افزار  در صورت بروز هر گونه اشکال در رابطه با نرم -6

توانـد بـا کارشـناس     چاپ کارت نماینده فناوري واحـد مـی  

مربوطه در اداره کل فناوري اطالعـات و ارتباطـات سـازمان    

  .تماس حاصل نماید دانشگاه مرکزي

  : نام  تمدارك الزم براي ثب -بخش دوم 

  اصل مدرك تحصیلی دوره کارشناسی -1

  اصل شناسنامه -2

  شش قطعه عکس -3

  وضعیت خدمت وظیفه -4

دوره  )گـواهی موقـت  /دانشـنامه (اصل مدرك تحصیلی -1

) فـوق لیسـانس  (و یـا کارشناسـی ارشـد   ) لیسانس(کارشناسی

صادره از دانشگاه آزاد اسالمی یـا سـایر دانشـگاههاي معتبـر     

که مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقـات و   داخل و خارج کشور

فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشـکی باشـد و   

کـه بـه تأییـد     نیز ریز نمرات دوره کارشناسی با ذکـر معـدل  

تصویر . دانشگاه محل تحصیل در مقطع کارشناسی رسیده باشد

مدارك فراغت از تحصیل پس از تطبیق با اصل آن، برابر اصل 

مهر مربوط ممهور و در پرونده دانشجو ضبط گردد و شده و به 

بدون آنکـه  (شود نگهدارياصل مدرك در محل امنی در واحد 

  ). اي وارد شود به آن خدشه

) دانشنامه/ گواهی موقت( افرادي که اصل مدرك : 1تبصره 

را در اختیار ندارند و با ارائه گواهی انشایی معتبر و مورد قبول 

فارغ التحصیلی، مشخص بودن میـانگین   درج تاریخ( دانشگاه 

   ) کل فارغ التحصیلی و تسـویه حسـاب کامـل از مقطـع پایـه     

تا پایان نیمسـال اول تحصـیلی   حداکثر  بایدثبت نام می شوند 

مدرك تحصیلی پایه را مطابق ضوابط مقطع مربوطه ارائه کننـد  

از ادامه تحصیل فـرد  ) 6پیوست (و در غیر این صورت مطابق 

  .شود جلوگیري
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به افرادي که با ارائـه تعهـد تحویـل مـدرك      :یادآوري 

نمایند تأکید شود هیچ عذري از این افـراد در عـدم    نام می ثبت

...) از جملـه متعهـد خـدمت بـودن و     (ارائه اصل مدرك پایه 

مدرك فراغـت از   ،پذیرفته نیست و در صورت عدم تحویل آن

  .گردد تحصیل دوره کارشناسی ارشد صادر نمی

زم به ذکر است که ادامه تحصیل بدون مدرك پایه قابـل  ال

به هیچ وجه پذیرفتـه نبـوده و   ) ارائه شده در تاریخ مقرر(قبول 

نام و گذراندن دروس دانشجو باید از تحصـیل   در صورت ثبت

سازي نخواهنـد   منع شده و دروس گذرانده شده نیز قابل معادل

  .بود

ــاد بخشــنامه  ــر مف ــراي متعهــدین خــدمتی براب شــماره  ب

  .اقدام گردد 19/2/95مورخ  11838/50

پیوسـته  ( بدیهی است تاریخ اتمام دروس دوره کارشناسی

  .باشد می 31/6/99حداکثر تا تاریخ  )و ناپیوسته

ضروري است کـه تاییدیـه ایـن گـواهی هـا و        : 2تبصره 

مدارك تحصیلی و ریز نمرات، توسط واحد دانشـگاهی محـل   

احد دانشگاهی یـا موسسـه آمـوزش    قبولی از طریق مکاتبه با و

عالی که ذینفع در آن تحصیل نموده به صـورت محرمانـه و در   

در  اًضمن .اولین نیمسال شروع به تحصیل دانشجو استعالم شود

اي که در خصوص تأیید مـدرك یـا گـواهی صـادره از      مکاتبه

گیرد خواسته شـود   محل تحصیل قبلی پذیرفته شده صورت می

بـه مؤسسـه آمـوزش عـالی      ارائـه براي  چنانچه گواهی مشابه

نام و تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ذینفع  دیگري براي ثبت

   .اند اعالم گردد نموده ارائه

نام شونده مجـاز نیسـت    تعهد کتبی مبنی بر اینکه ثبت -2

 همزمان در دو محل دانشگاهی اعم از دانشگاه آزاد اسالمی یـا 

اعم از یـک  (داشته باشد دانشگاههاي دولتی به تحصیل اشتغال 

  .)یا دو رشته یا مقطع

اصل شناسنامه عکس دار و دو برگ تصـویر از تمـام    -3

  .)اصل شناسنامه براي تطبیق است(صفحات آن 

تمام رخ که اخیراً تهیـه شـده     3 4قطعه عکس  شش-4

  ).قطعه 12براي مشمولین (باشد

بـرادران  عمـومی  وظیفـه  خدمت مدرکی که وضعیت  -5

  .شده را مشخص نمایدپذیرفته 

در مورد مشموالن وظیفه عمومی به محض دریافت  :تذکر 

یا معافیـت تحصـیلی   ) 10+ پلیس (نام و تحصیل از  مجوز ثبت

صادره از سوي وظیفه عمومی، گواهی اشتغال بـه تحصـیل بـا    

ذکر شماره معافیت تحصیلی به عنوان محل تحصیل مقطع پایـه  

ارائه آن بـه محـل تحصـیل    صادر و تحویل دانشجو گردد تا با 

اصل مدرك  پایه خـود را اخـذ نمـوده و بـه واحـد       ،مذکور

  .دانشگاهی ارائه نماید

سامانه آموزشیار صورت پرداخت شهریه مقرر از طریق -6

  .می پذیرد

اصل کارت  ارائه( .اصل کارت ملی و تصویر آن ارائه -7

  ).باشد جهت برابر با اصل بودن تصویر کارت می

ایـن  دسـتورالعمل    8ارائه پیوسـت شـماره   تکمیل و  -8

  .)شدگان غیر ایرانی صرفاً براي پذیرفته(

نـام شـماره    واحدهاي دانشگاهی موظفند در زمان ثبت -9

همراه متقاضی را دریافت و نسبت به اعتبار سنجی آن به منظور 

 .برداري در فرآیند اطالع رسانی اقدام نمایند بهره

  

  : تذکرات مهم 

بق ضـوابط یـاد شـده در بخشـنامه شـماره      مطا : 1تذکر 

موضوع بررسی مدارك معادل ( 11/5/96مـورخ   28562/30

و ) و غیر رسمی دانشـجویان رشـته هـاي غیـر پزشـکی     

دستورالعمل پیوستی آن نسبت به بررسـی مـدارك رسـمی و    

مدارك معادل پذیرفته شدگان در بدو ورود به دانشـگاه اقـدام   

  .گردد

ـ  کلیه پذیرفتـه  : 2تذکر  دگان آزمـون کارشناسـی ارشـد    ش

و (یا کارشناسی ناپیوسـته  پیوسته ناپیوسته که رشته کارشناسی 

اي یـا کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته بـا       حرفهیا  عمومیدکتري 

بــا رشــته دوره ) ضــوابط اعــالم شــده در ایــن دســتورالعمل

اند تجـانس نداشـته    اي که قبول شده کارشناسی ارشد ناپیوسته

د براساس مصوبات شـوراي برنامـه ریـزي    باشد یا هم نام نباش

واحد درسی را بـا نظـر گـروه     12حداکثر تا دانشگاه موظفند  

س کمبود یا جبرانـی عـالوه بـر    وآموزشی ذیربط به عنوان در

: درس و همچنـین  پیوسـته   کارشناسی ارشـد نـا   دروس دوره

در صورتی که قـبالً  (را » ره«وصایاي حضرت امام ها و  اندیشه

  .بگذرانند) شندنگذرانده با

 15/6/94مـورخ   38541/30شـماره    با توجه به بخشـنامه 

کارشناسی ارشد از گذراندن درس آشنایی بـا    دانشجویان دوره

  .کامپیوتر معاف هستند
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ــدن درس   ــد از گذران ــی ارش ــجویان دوره کارشناس دانش

  .آشنایی با قرآن معاف هستند

مه ضمن تأکید به توجه مسئولین آموزشی به مفـاد بخشـنا  

شود که درس  تذکر داده می 22/2/90مورخ  49591/36شماره 

انـد ملـزم بـه     روش تحقیق را در مقطع کارشناسـی نگذرانـده  

گذراندن این درس در دوره کارشناسی ارشد بـا عنـوان درس   

  .باشند جبرانی می

سـازي   الزم به ذکر است که دروس جبرانی قابـل معـادل  

از دوره کارشناسـی   باشند چنانچه دانشجویی بـا انصـراف   نمی

نـام   شهر دیگري مجدداً پذیرفتـه شـده و ثبـت   /ارشد در رشته

تواند دروس جبرانی دانشـجو   گروه آموزشی مربوطه می  نماید،

را مورد بررسی قرار داده و در صورت صالحدید دانشجو را از 

گذراندن مجدد همان دروس جبرانی یا دروس جبرانی دیگـري  

  .معاف نماید

واحـد درسـی    12که سقف دروس جبرانی  گردد تأکید می

شـود و زمـان ارائـه و     بوده و با نظر گروه آموزشی تعیین مـی 

گذراندن آنها نیز در نیمسال اول و یا حداکثر در موارد استثنایی 

   .باشد نیمسال دوم می

براي ارائه دروس جبرانی زبان و روش تحقیق دانشـجویان  

 49139امه شـماره  هاي علوم انسانی و هنـر، مفـاد بخشـن    گروه

  .مد نظر قرار گیرد 12/8/98مورخ 

 شـرایط اختصاصـی  » ج«براساس مقـررات بنـد    : 3تذکر 

 99دفترچه راهنماي آزمون کارشناسـی ارشـد سـال     2صفحه 

هـاي علمیـه کـه     ، فضال و طالب حـوزه سازمان سنجش کشور

براساس مدرك صادر شده توسط مـدیریت حـوزه علمیـه قـم     

التحصـیل   را گذرانـده و فـارغ  ) علمیبا ارزش ( 2سطح  دوره

 صـادره توسـط   نـام گـواهی   اند الزم است درهنگام ثبـت  شده

را به واحـد   2مدیریت حوزه علمیه قم مبنی بر گذراندن سطح 

دهند مشروط بر آنکه تحصیل همزمان در حوزه  ارائهدانشگاهی 

  .نداشته باشند

 2صـفحه   شـرایط اختصاصـی  » ب«براساس بند  : 4تذکر 

سـازمان   99راهنماي آزمون کارشناسـی ارشـد سـال     دفترچه

التحصیالن دانشگاهها یا مؤسسات آموزش عالی  فارغ ،سنجش کشور

که با توجه به درجه اعتبار دانشگاه محل تحصـیل   معتبر خارجی

برابـر  یا محتواي دروس گذرانده شده مـدرك تحصـیلی آنـان    

 ارزشـیابی تحصـیلی شـده اسـت    ) لیسـانس (دوره کارشناسی 

 ارائـه ارشد قبول شـده باشـند بـا     نچه در آزمون کارشناسیچنا

دارنـدگان   .نـام نماینـد   توانند در رشته مربوط ثبـت   مدرك می

مدرك معادل از مؤسسات داخل کشور مشمول مقـررات ایـن   

  .گردند بند نمی

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد پیوسـته رشـته    : 5تذکر 

مه رشته معماري را واحد درسی از برنا 140معماري که حداقل 

ریزي شـهري و   هاي برنامه با موفقیت گذرانده باشند و در رشته

بناهـا   ياي، طراحی شهري و یا مرمت و احیا منطقهریزي  برنامه

توانند تحصیالت خود را  اند، می شده و بافتهاي تاریخی پذیرفته 

ها به اتمام برسانند مشروط  در مقطع کارشناسی ارشد این رشته

در دوره کارشناسی ارشد پیوسته معماري ادامه تحصیل  بر آنکه

وظیفه عمومی براي تحصیل خدمت و منعی از نظر  نداده باشند

لذا الزم است  .در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته نداشته باشند

نام در رشته فوق مراتـب جهـت اطـالع واحـد      به محض ثبت

اسـی  دانشگاهی یا مؤسسه آموزشی کـه در آن در دوره کارشن 

اند اعالم گردد تـا   نموده می ارشد پیوسته رشته معماري تحصیل

  .از تحصیل همزمان آنان جلوگیري شود

هاي علوم پزشکی که در این  آموختگان رشته دانش:  6تذکر 

نام نباید بیش از یک سال  شوند در هنگام ثبت مقطع پذیرفته می

 از تاریخ فراغت از تحصیل آنـان گذشـته باشـد در غیـر ایـن     

صورت باید گواهی پایان طرح و یا معافیت از طرح مورد تأیید 

  .وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارائه نمایند

مت قـانونی  دخ بایدشدگان رشته پرستاري  پذیرفته:  7تذکر 

خـود را گذرانـده باشـند و در    ) طرح موظف نیروي انسـانی (

نماینـد   ائهارنام اصل دانشنامه و ریز نمرات خود را  هنگام ثبت

.... گونه تعهدي بـه سـازمان یـا وزارتخانـه و      هیچ بایدضمناً ن

 .داشته باشند

گواهی تأیید محـل تحصـیل و   بایدشدگان  پذیرفته : 8 تذکر

آموختگـان   براي دانـش ) 7فرم پیوست شماره (رشته تحصیلی 

دانشگاههاي دولتی و یا مؤسسات آموزش عالی که مورد تأیید 

و فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و  وزارت علوم، تحقیقات

باشد، را تکمیل و ممهور بـه مهـر مؤسسـه     آموزش پزشکی می

  .آموزش عالی مربوط تحویل واحد دانشگاهی نمایند

در مورد بورسیه دانشـجویان پذیرفتـه شـده دوره     : 9تذکر 

کارشناسی ارشد ناپیوسـته الزم اسـت مفـاد بخشـنامه شـماره      

و دیگـر مقـررات ابـالغ شـده      10/12/79مورخ  195873/35

  .رعایت گردد
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نام داوطلبـان غیـر ایرانـی در آزمـون      جهت ثبت : 10تذکر 

  .کارشناسی ارشد ناپیوسته، شرط معدل حذف شده است

نام دانشجویان غیـر   با توجه به این که مجوز ثبت : 11تذکر 

ایرانی پـس از انجـام اسـتعالم صـالحیت عمـومی از مراجـع       

الملـل و امـور دانشـجویان غیـر      ونت بینمعاذیصالح از طریق 

شود لـذا بـه منظـور جلـوگیري از      به واحدها صادر می ایرانی

الملـل و امـور    معاونـت بـین  حضور دانشجویان غیر ایرانی در 

کلیه واحدها و مراکز دانشگاهی موظفنـد   دانشجویان غیر ایرانی

 مرکز سـنجش پس از اعالم قبولی داوطلبان غیر ایرانی از سوي 

حداکثر ظرف مـدت یـک   ، مدارك مورد نیاز ذیل را ذیرشو پ

الملـل و امـور    معاونـت بـین  جهـت صـدور مجـوز بـه     هفته 

  .ارسال نمایند دانشجویان غیر ایرانی

  .نامه واحد معرفی -

  .یک قطعه عکس -

  .آخرین مدرك تحصیلی به انضمام ریز نمرات دروس -

  .تصویر کارت اقامتی یا گذرنامه -

  . 8ه فرم پیوست شمار -

  .سند پذیرش آزمون -

در (تصـویر کــارت ملـی و صــفحات شناسـنامه مــادر     -

  ).صورت داشتن مادر ایرانی

بـراي انجـام امـور     بایـد شدگان غیر ایرانـی   کلیه پذیرفته

 saorg.irکنسولی به سامانه دانشجویان غیر ایرانی بـه آدرس  

مراجعه نمایند پس از اخذ کد رهگیـري از سـامانه مـذکور بـا     

  .تماس حاصل نمایند 47352425و  27هاي  ه تلفنشمار

هاي دانشگاهی ملزم به رعایت مفاد بخشنامه  محل : 12تذکر 

نامـه   درخصـوص شـیوه   26/12/97مـورخ   83394/10شماره 

  .باشند نام اتباع غیر ایرانی می پذیرش و ثبت

واحدهاي دانشگاهی الزم است با توجه به میزان  : 13تذکر 

نام نسبت به برنامه ریـزي آموزشـی   راي ثبتمراجعه داوطلبان ب

نفـر بـراي هـر کـالس دوره      25رعایـت سـقف   . اقدام نمایند

کارشناسی ارشد الزامی بوده و در صورت مراجعه بیش از ایـن  

تعداد الزم است نسبت به تشکیل کالسـهاي مـوازي اقـدام در    

را به نیمسال  مازاد نام پذیرفته شدگانغیر اینصورت شروع ثبت

موکول و براي نیمسال اول ایشان مرخصی بدون احتسـاب  دوم 

  .در سنوات و بدون پرداخت شهریه منظور نمایند

نام از پذیرفته شدگانی که زمـان شـروع بـه    ثبت : 14تذکر 

بـراي  . تحصیل در سند پذیرش آنها نیمسال دوم قید شده است

-تحت هیچ شرایطی امکان پذیر نمی 1399-1400نیمسال اول 

  .باشد

  :هاي گروه پزشکی ك تحصیلی مورد پذیرش در رشتهمدر

هاي گروه پزشکی الزم است داراي مـدرك  داوطلبان رشته

پایه مورد پذیرش مطابق جدول ذیل باشند، در غیر اینصـورت  

  .ها نخواهند بودمجاز به ادامه تحصیل در این رشته

  مدارك مورد پذیرش   رشته ردیف

1  
آموزش بهداشت و 

 ارتقاء سالمت

ــومی،  کا ــت عم ــی بهداش رشناس
پرســـتاري، مامـــایی، مهندســـی 
ــی   ــیط، مهندسـ ــت محـ بهداشـ
ــدیریت    ــه اي، م ــت حرف بهداش
ــانی،   ــتی درمـ ــدمات بهداشـ خـ
هوشبري، مشاوره، مردم شناسی، 
علــوم اجتمــاعی، علــوم تربیتــی، 
ــاق    ــوژي ات ــی، تکنول روانشناس
عمــــل، فنــــاوري اطالعــــات 

ــالمت ــکی(سـ ــدارك پزشـ ، )مـ
ــات ارتبــاطی و فنــاوري    مطالع

  .طالعاتا

 اقتصاد بهداشت  2

کارشناسی در یکی از رشته هاي 
ــوم   گــروه پزشــکی، اقتصــاد، عل
ــدیریت   ــدیریت، م ــادي، م اقتص
ــانی،   ــتی درمـ ــدمات بهداشـ خـ
حسابداري، جامعه شناسی، علوم 
ــکی،    ــی پزش ــاعی، مهندس اجتم
دکتراي عمومی گروه پزشـکی و  
ــکی،   ــه اي دامپزش ــراي حرف دکت
مهندســی صــنایع، کارشناســی و 

ــد کارشن ــی ارش ــازي (اس داروس
  .)خارج از کشور

3  
بهداشت و ایمنی 

 مواد غذایی

ــومی،    ــکی عمـ ــراي پزشـ دکتـ
داروسازي، دامپزشکی و دکتراي 
حرفه اي علوم آزمایشگاهی و یا 
کارشناسی در یکی از رشته هاي 
ــنایع   ــوم و ص ــه، عل ــوم تغذی عل

گــرایش کنتـرل کیفــی و  (غـذایی 
، بهداشــت محـــیط،  )بهداشــتی 

کروبیولوژي، بهداشت عمومی، می
ــی    ــگاهی، مهندس ــوم آزمایش عل

ــاورزي ــنایع  (کشـ ــرایش صـ گـ
، علوم و مهندسی صـنایع  )غذایی

گـرایش  (غذایی، مهندسی شـیمی 
، بهداشـت  )شـیمی مـواد غـذایی   

ــی،    ــا دام ــا منش ــذایی ب ــواد غ م
ــت،    ــی گوش ــت و بازرس بهداش
مهندسی تکنولوژي صنایع آرد و 

  بهداشت مواد غذایی
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 علوم تشریحی  4

تشریحی، بافـت  کارشناسی علوم 

ــه (شناســی، زیســت شناســی کلی

، فیزیوتراپی، اعضـاي  )گرایش ها

مصـــنوعی و وســـایل کمکـــی، 

ــانی،   ــی، کاردرمـ ــدي فنـ ارتوپـ

ــوژي   ــانی، تکنولـــ گفتاردرمـــ

پرتودرمـــــانی، تکنولـــــوژي   

پرتوشناسی، رادیولوژي، شنوایی 

شناسی، پرستاري، مامایی، بینایی 

ــوژي   ــبري، تکنول ــنجی، هوش س

شـگاهی،  اتاق عمـل، علـوم آزمای  

علوم تغذیه، بهداشـت عمـومی،   

فوریت هاي پزشـکی، مهندسـی   

پزشکی، باستان شناسـی، تربیـت   

ــی   ــوم ورزش ــدنی و عل ــه (ب کلی

  )گرایش ها

5  

  علوم و صنایع غذایی

گرایش کنترل کیفی (

 )و بهداشتی

ــنایع   ــوم و صـ ــی علـ کارشناسـ

، )هــاي مختلــف گــرایش(غــذایی

گرایش علوم (مهندسی کشاورزي

، مهندســـی )و صـــنایع غـــذایی

ــیمی ــذایی (شــ ــنایع غــ ، )صــ

داروســـازي، علـــوم تغذیـــه،   

، بهداشـت  )صنایع غـذایی (تغذیه

مواد غذایی با منشا دامی، صـنایع  

هاي فنی مهندسی  گرایش(غذایی

ــوژي شــیر و  )و تغذیــه ، تکنول

ــرآورده ــی   ف ــی، مهندس ــاي لبن ه

وژي صنایع تکنولوژي آرد، تکنول

مهندسی روغن خوراکی، گوشت 

هاي گوشتی، دکتـراي   و فرآورده

  .داروسازي، دامپزشکی

6  
مدیریت خدمات 

 بهداشتی درمانی

هــاي علــوم   کلیــه کارشناســی 
پزشــکی و کارشناســی مــدیریت 

ــا گــرایش هــاي مختلــف، اداره  ب
امــور بیمارســتان هــا، مــدیریت، 
حقــــوق، علــــوم اجتمــــاعی، 

  .حسابداري، علوم اقتصادي

7  
مهندسی 

 )بیوالکتریک(پزشکی

کارشناسی فنی و مهندسی، علوم 
هــاي پزشــکی و   پایــه، گــروه 

ــه  ــراي حرف ــکی، دکت اي  پیراپزش
ــکی،  ــکی، دندانپزشــــ پزشــــ
ــدیریت  داروســازي، مهندســی م

  اجرایی

 نانوفناوري پزشکی  8

هــاي علــوم   کلیــه کارشناســی 
پزشــکی و کارشناســی مهندســی 

ــیمی  ــی ش ــر، مهندس ــه (پلیم کلی
کلیـه  (، مهندسی مـواد )ها گرایش

ــرایش ــا گ ــرق،  )ه ــی ب ، مهندس
محــض و (بیوالکتریــک، فیزیــک

محـــض و (، شـــیمی)کــاربردي 
ــاربردي ــی، )کـ ــیمی دارویـ ، شـ

، )هـا  کلیه گرایش(زیست شناسی
ــیمیایی،   ــنایع شـ ــی صـ مهندسـ
مهندســـی پزشـــکی، مهندســـی 
صــــنایع غــــذایی، مهندســــی 
کشــاورزي، داروســازي، فیزیــک 
حالت جامد، مهندسی مکانیـک،  

ــر ــومی پزشـــکی،  دکتـ اي عمـ
ــکی و   ــازي و دندانپزشـ داروسـ

ــه  ــراي حرفــ ــوم  دکتــ اي علــ
ــته   ــراي پیوس ــگاهی، دکت آزمایش

  )بیوتکنولوژي(زیست فناوري

9  
مهندسی بهداشت 

 محیط

کارشناســی بهداشــت محـــیط،   
ــیط،   ــت محـ ــی بهداشـ مهندسـ
مهندسی محیط زیست، مهندسی 

اي، مهندســی  بهداشــت حرفــه 
اي و ایمنـی کـار،    بهداشت حرفه

ت خـــدمات بهداشـــتی مـــدیری
درمانی، شـیمی محـض، شـیمی    
کاربردي، زیست شناسی، زیست 

  فناوري
  کارشناسی پرستاري روان پرستاري  10
  کارشناسی پرستاري پرستاري داخلی جراحی  11
  کارشناسی پرستاري پرستاري سالمت جامعه  12
  کارشناسی پرستاري پرستاري کودکان  13

14  
پرستاري مراقبت 

 هاي ویژه

ناسی پرسـتاري، هوشـبري،   کارش
ارائـه دو  (تکنولوژي اتـاق عمـل  

سال سابقه کار بالینی بـا مـدرك   
  .)کارشناسی الزامی می باشد

 بیوشیمی بالینی  15

ــروس  کارشناســی بیوشــیمی، وی
شناسی، ایمنی شناسـی پزشـکی،   
شیمی، علوم آزمایشگاهی، علـوم  
ــت   ــازي، زیسـ ــه، داروسـ تغذیـ

، علـوم  )هـا  کلیه گـرایش (شناسی
، علوم و صـنایع غـذایی،   دارویی

علــوم آزمایشــگاهی دامپزشــکی، 
ــت،    ــی گوش ــت و بازرس بهداش

  .بهداشت مواد غذایی

16  
زیست فناوري 

 پزشکی

ــوم    ــاي عل ــی ه ــه کارشناس کلی
پزشـــکی، کارشناســـی زیســـت 

، )هـــا کلیـــه گـــرایش(شناســـی
بیوتکنولوژي، مهندسـی زیسـت   
ــوم    ــاورزي، علـ ــاوري کشـ فنـ
آزمایشگاهی، علوم آزمایشـگاهی  

شکی، علوم تجربی، دکتراي دامپز
عمــومی پزشــکی، داروســازي و 
ــی و  دامپزشـــــکی، کارشناســـ

ــد  ــی ارش ــازي (کارشناس داروس
  .)خارج از کشور
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 *علوم تغذیه  17

ــواد    ــت م ــه، بهداش ــوم تغذی عل

هـا بـه جـز     کلیه گـرایش (غذایی

، کارشناسی )گرایش با منشا دامی

علوم و صـنایع غـذایی، علـوم و    

 مهندسی صنایع غذایی، مهندسی

ــاورزي ــنایع -کشـ ــوم و صـ علـ

غذایی، زیست شناسی عمـومی،  

ــلولی   ــی ســ ــت شناســ زیســ

هاي بیوشـیمی،   گرایش(مولکولی

ژنتیــک، بیوتکنولــوژي، علــوم   

ــولی  ــلولی مولک ــتاري، )س ، پرس

مامایی، بهداشت عمـومی، علـوم   

ــم  آزمایشــگاهی، بیوشــیمی، رژی

  .شناسی، اقتصاد تغذیه

18  
علوم بهداشتی در 

 *تغذیه

ــا ــا ب التر در رشــته کارشناســی ی

شناسـی،   علوم تغذیه، رژیم: هاي

صنایع غذایی، بهداشت عمـومی،  

ــایی، پرســتاري، داروســازي،  مام

ــذایی   ــواد غ ــت م ــه (بهداش کلی

ها به جز گرایش با منشـا   گرایش

، زیسـت شناسـی سـلولی    )دامی

هاي بیوشـیمی،   گرایش(مولکولی

ژنتیــک، بیوتکنولــوژي، علــوم   

ــولی ــلولی مولکـ ــراي )سـ ، دکتـ

  .امپزشکیاي د حرفه

 شیمی دارویی  19

ــاي  ــته هـ ــی در رشـ : کارشناسـ

هــاي  داروســازي، کلیــه گــرایش

ــري شــیمی، شــیمی   شــیمی، دبی

محض و کـاربردي، بیوشـیمی و   

  .علوم آزمایشگاهی

 سم شناسی  20

ــاي  ــته هـ ــی در رشـ : کارشناسـ

شناسی پزشـکی و مبـارزه    حشره

ــروب    ــیمی، میک ــاقلین، ش ــا ن ب

شناسی علوم آزمایشگاهی، علوم 

، )هــا کلیــه گــرایش (يبیولــوژ

بیوشیمی، شـیمی مـواد غـذایی،    

بهداشت عمومی، بهداشت حرفه 

اي، بهداشت محیط، تغذیه، گیـاه  

پزشکی، علوم و صـنایع غـذایی،   

فیزیولـــوژي، ایمنـــی شناســـی، 

ــی،   ــم شناســ ــتاري، ســ پرســ

ــی،   ــی، بیهوشــــ داروشناســــ

میکروبیولوژي، زیسـت شناسـی،   

علوم دارویی، ویـروس شناسـی،   

ان دارویــی، شناســی، گیاهــ انگــل

ــت،    ــی گوش ــت و بازرس بهداش

دکتراي عمومی پزشکی، دکتراي 

عمــومی داروســازي، دکتــراي   

  .عمومی دامپزشکی

  : شدگان مشمول نام پذیرفته شرایط الزم براي ثبت -بخش سوم 

در اجـراي ایـن بخـش مسـئول یـا کارشـناس امـور        

نـام حضـور    در مرحله ثبتباید مشموالن محل دانشگاهی 

  .شدفعال داشته با

مشموالن وظیفه عمومی عالوه بر مـدارك اشـاره شـده در    

  :نام موقت ارائه نمایند  مدارك زیر را براي ثبت بایدبخش دوم 

برگ لغو معافیت تحصیلی دوره کارشناسی پیوسـته یـا    -

) منـدرج در آن (ناپیوسته که از تاریخ فراغت از تحصیل فـرد  

  . نگذشته باشد یک سالبیش از 

الـذکر کـه دوره    عمـومی مقـاطع فـوق    مشموالن وظیفه -

سال در  6(کارشناسی را در مدت بیش از مدت مجاز در دوره 

طـی  ) سـه سـال  (و کارشناسـی ناپیوسـته    )کارشناسی پیوسته

اند بایستی تصویر مجوز افزایش سنوات تحصیل در ایـن   نموده

ها که توسط وظیفه عمومی بدون درج غیبت صـادر شـده    دوره

گ لغو معافیت تحصـیلی دوره کارشناسـی   به همراه براست را 

  .ارائه نمایندپیوسته یا ناپیوسته 
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1-3 
داشتن کارت پایان خدمت همچنین کارت معافیت دائـم  

 )کفالت، پزشکی و یا موارد خاص(
تصویر کارت پـس از تطبیـق بـا اصـل در پرونـده      

 .نگهداري گردد

2-3  

دارندگان کارت معافیت موقت کفالت در مدت اعتبار  -
لکن الزم اسـت  . نام و تحصیل ندارند ن منعی براي ثبتآ

قبل از انقضاي اعتبار معافیت مذکور، آن را تمدید نموده 
و برگ معافیت تمدید شده را به دانشگاه ارائـه کننـد در   
غیر این صورت براي آنان درخواست معافیت تحصـیلی  

  .گردد
دارندگان کارت معافیت موقت پزشکی صرفاً با مجوز  -

نـام و   یا وظیفه عمومی مجـاز بـه ثبـت    10+ر پلیس دفات
  .باشند ادامه تحصیل در دانشگاه می

ضمن اخذ تصویر برگ معافیت از مشمول تعهد اخذ 
گردد قبل از اتمام اعتبـار بـرگ معافیـت موقـت در     
صورت دریافت کارت معافیت دائم یا تمدیـد بـرگ   

ایـن افـراد در   . موقت، آن را به دانشگاه ارائـه کنـد  
ت عدم تمدید برگ معافیت موقت بایستی براي صور

چنانچه ایـن  . درخواست معافیت تحصیلی اقدم کنند
افراد موفق به دریافت کارت معافیت پزشکی دائم یا 

و تصویر آن را ) براي تطبیق(اصل  بایدموقت گردند 
  .به دانشگاه ارائه کنند

3 -3  

 پرسنل شاغل در نیروهاي انتظامی با ارائه گواهی مربـوط 
در خصوص نحوه خدمت آنان بـا   محل خدمت یگاناز 

قید موافقت با تحصیل افرادي کـه بـا امتیـاز امریـه در     
هـا مشـغول    و انتظامی یا سـایر سـازمان   یهاي نظام نیرو

باشند و همچنین سرباز معلمان بایستی ماننـد   خدمت می
سایر مشموالن مشغول خدمت وظیفه بـا رعایـت سـایر    

  .گردندمقررات از خدمت ترخیص 

 8با توجه به مفاد بند (اخذ اصل گواهی الزامی است 
 99دفترچه راهنماي آزمون سـال   3از جدول صفحه 

این افراد در ) سازمان سنجش کشور ارشد کارشناسی
  .نام ملزم به ارائه گواهی مربوط هستند زمان ثبت

4-3  

ها با ارائـه   ها و یا وزارتخانه متعهدین خدمت در سازمان
دستگاه خدمتی مبنی بر موافقت با تحصیل فرد گواهی از 

را ارائه نمایند یـا گـواهی نماینـد کـه دوره     در دانشگاه 
  .به اتمام خواهد رسید 30/7/99تعهد آنان تا تاریخ 

  .اصل گواهی اخذ و در پرونده نگهداري گردد

5 -3  

منعی بـراي   و قبل از آن 1349متولدین نیمه اول سال  -

  .نام ندارند ثبت

التحصـیلی   و قبل از آن براي فارغ 1344لدین سال متو -

و قبل از آن  1354هاي گروه پزشکی و متولدین  در رشته

نام بایسـتی داراي   ها این افراد براي ثبت براي سایر رشته

  .برگ معافیت دائم باشند

نـام موقـت کفایـت     مندرجات شناسنامه بـراي ثبـت  

ـ  تا قبل از ثبت بایدکند لیکن فرد  می ال دوم نام نیمس

  .کارت معافیت دائم را ارائه نماید

6 -3  

التحصیالن دوره کارشناسی و کارشناسـی ناپیوسـته    فارغ
بـه   30/7/99مشغول خدمت وظیفه عمومی که تا تاریخ 

  .رسد طور قطع خدمت آنان به اتمام می

ارائه گواهی از یگان خدمتی اعزام کننده که موضوع 
فـرد بـه اتمـام     را تأیید نموده یا اعالم نماید خدمت

رسیده و کارت پایان خدمت وي در جریان صـدور  
بدیهی است این افراد بایسـتی متعهـد گردنـد    . است

تاریخ انقضاء خدمت آنان در کارت پایان خدمت که 
به دانشگاه ارائه نمایند  بایدتا پایان امتحانات نیمسال 

خواهــد بــود و درج  30/7/99حــداکثر تــا قبــل از 
زمـانی تحصـیل بـا     آن به منزله همهاي بعد از  تاریخ

افرادي که بدون غیبـت  . خدمت وظیفه عمومی است
اند مشروط بر این که دانشجوي  به خدمت اعزام شده

انصرافی یا اخراجی نبوده باشند با ارائـه گـواهی از   
بـرگ  نـام موقـت و اخـذ     یگان خدمتی مجاز به ثبت

براي ارائه به وظیفه عمومی براي درخواست معافیت 
نـام و تحصـیل و    خیص و سپس صدور مجوز ثبتتر

  .باشند تحویل آن به دانشگاه می
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7-3   

با التحصیالن دوره کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته  فارغ
الـذکر و   شرایط زیر و رعایت مقررات اشاره شـده فـوق  

اخذ برگ تنظیم شده درخواست معافیت تحصیلی مجـاز  
  :باشند  نام موقت می به ثبت

ک سال از فراغت از تحصیل آنـان نگذشـته   بیش از ی -1
  .باشد

 بایدبرگ لغو معافیت تحصیلی از محل تحصیل قبلی 
  .از ذینفع اخذ و در پرونده نگهداري شود

دارندگان برگ اعزام به خدمت بدون درج دانشجوي  -2
انصرافی و اخراجی مشروط بر این که بیش از یک سـال  

  .شداز فراغت از تحصیل آنان سپري نشده با
  .برگ اعزام اخذ و در پرونده نگهداري گردد

التحصیالنی که بدون غیبـت و درج دانشـجوي    فارغ -3
اند حتـی اگـر    انصرافی یا اخراجی به خدمت اعزام شده

 بایـد بیش از یک سال از خدمت آنان سپري شده باشـد  
با ارائه گواهی از یگان خدمت و دریافت فرم تنظیم شده 

ظیفه عمومی اعزام کننده مراجعه درخواست معافیت به و
و مراحل الزم را براي صدور مجوز ترخیص طی نمـوده  
پس از ترخیص و ثبت آن در سامانه وظیفه عمـومی بـه   

معافیـت  (مراجعـه و مجـوز تحصـیل     10+دفاتر پلـیس  
التحصـیالن   نـام فـارغ   ثبـت  .را دریافت نمایند) تحصیلی

داد یـا  دوره کارشناسی و کارشناسی ناپیوسته که در خر
ماه  مهراند در  دروس دوره را به اتمام رسانده 98تیر ماه 

 10+ بالمانع است مشروط بـر آن کـه دفـاتر پلـیس      99
 .نام موقت و تحصـیل فـرد را صـادر نماینـد     مجوز ثبت

سرباز حین خدمتی که با انصـراف از تحصـیل در دوره   
کارشناسی ارشد در مهلت یک ساله بـه خـدمت اعـزام    

به بعد از امتیـاز آزمـون    90ن که از سال شده به شرط آ
مجدد در مقاطع تحصیلی استفاده ننموده باشد بـا مجـوز   

تواند از خدمت ترخیص و در دانشگاه  وظیفه عمومی می
  .نام نماید ثبت

از خدمت ایـن   ترخیصمشمول بایستی توجیه گردد 
افراد و ارائه گواهی مربوطه حداکثر ظـرف دو هفتـه   

  .صورت گیرد
  .گان اخذ و در پرونده نگهداري گرددگواهی ی

به طور قطع  30/11/99التحصیالنی که تا قبل از  فارغ -4
تواننـد   رسـد مـی   خدمت وظیفه عمومی آنان به اتمام می

نیمسال اول را مرخصی تحصیلی دریافت نموده با ارائـه  
کارت پایان خدمت یا گواهی اتمـام خـدمت از وظیفـه    

  .م و مشغول تحصیل شوندنا عمومی در نیمسال دوم ثبت

نام گواهی یگـان خـدمتی بـا درج مـدت      براي ثبت
باقیمانده خدمت در پرونده بایگـانی و تعهـد ارائـه    

یـا گـواهی اتمـام     30/11/99کارت پایان خدمت تا 
  .دوره ضرورت تا تاریخ فوق اخذ گردد

8-3  

هاي علمیه با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل  طالب حوزه
مربوط که داراي معافیت تحصیلی استان از حوزه علمیه 

باشند با ذکر شماره معافیت تحصیلی حـوزه و   حوزه می
موافقت حوزه با تحصیل طلبه در دانشـگاه ایـن طـالب    

گواهی  ابتداي هر سال تحصیلینام در  موظفند براي ثبت
بـدیهی  . ارائـه نماینـد  اسـتان  مربوطه را از حوزه علمیه 

هاي مـذکور   ارائه گواهی است هر زمان که طلبه قادر به
ــمول در    ــه مش ــت از طلب ــاز نیس ــگاه مج ــد دانش نباش

  .نام نماید هاي تحصیلی ثبت نیمسال

هاي حـوزه علمیـه از ایـن افـراد اخـذ و در       گواهی
  .پرونده فرد نگهداري گردد
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  : تذکرات مهم 

در مورد مشموالن  درخواست معافیت تحصیلیفرم  -1

و اطالعات دقیـق تنظـیم   بایستی به طور کامل و با  درج 

شده مشمول موظف است ظرف حداکثر دو هفته از تایپ 

یا وظیفه عمـومی را   10+ نام پاسخ دفاتر پلیس  زمان ثبت

نام به محـل قبـولی ارائـه کنـد      مبنی بر بالمانع بودن ثبت

که جهت هر یک  مذکورشود یک نسخه از فرم  توصیه می

گیـري در  از مشموالن تنظیم شده پس از صدور جهـت پی 

سوابق تا وصول مجوز . اختیار مسئول مشموالن قرار گیرد

و پس از آن صدور معافیـت تحصـیلی از    10+ از پلیس 

سازمان وظیفه عمومی و وصول آن در دست پیگیري بوده 

  .سپس در سوابق دانشجو بایگانی گردد

قانون جدیـد وظیفـه عمـومی     34از ماده  3تبصره  -2

   :دارد  اسالمی مقرر میمجلس شوراي  22/8/90مصوب 

متخلفین از اجراي قانون براي بار اول به توبیخ کتبـی  

با درج در پرونده براي بار دوم عالوه بر توبیخ کتبـی بـه   

یک ماه انفصال از خدمت و بـراي بـار سـوم بـه دو مـاه      

گردنـد لـذا الزم اسـت در     انفصال از خدمت محکوم می

والن نهایت دقت نام اولیه مشم اجراي دقیق مقررات و ثبت

به عمل آمده در موارد ابهام از وظیفه عمـومی محـل یـا    

نـام   استعالم و براي احراز شرایط ثبـت  10+ دفاتر پلیس 

در هر حال مشموالن غایب . مشمول اطمینان حاصل گردد

یا افرادي که با مجوز افزایش سنوات با درج غیبـت دوره  

انـد   رسـانده کارشناسی یا کارشناسی ناپیوسته را به اتمام 

  .نام نیستند مجاز به ثبت

دانشجویان مشمول دوره کارشناسی ارشد کـه بـه    -3

لحاظ تغییر محل تحصـیل یـا رشـته مجـدداً در آزمـون      

محل قبلـی بـا   /اند به شرط انصراف از رشته شرکت نموده

نـام و   طـی رونـد ثبـت   ) یانصراف(ارائه برگ لغو معافیت 

شهر تحصیل /در رشتهتوانند  می 10+ ارائه مجوز از پلیس 

نمایند مشروط بر این که بیش از یـک سـال از انصـراف    

آنان از تحصیل در محل قبلـی سـپري نشـده ایـن افـراد      

چنانچه در سنوات ارفاقی از تحصیل انصراف داده باشـند  

مشروط بر این کـه  . توانند از این امتیاز استفاده نمایند نمی

ـ   به بعد 90هاي  در طول سال ون مجـدد در  از امتیـاز آزم

یک از مقاطع کارشناسـی، کارشناسـی ناپیوسـته یـا       هیچ

همچنـین  . کارشناسی ارشد ناپیوسته استفاده ننموده باشند

دانشجویان اخراجـی دوره کارشناسـی ارشـد مجـاز بـه      

قسمت سوم فرم درخواسـت   .استفاده از این امتیاز نیستند

معافیت تحصیلی در مورد این افراد به اسـتناد بـرگ لغـو    

معافیت به عنوان دانشجوي انصرافی به طور کامل تنظـیم  

  .گردد

نظر به این که برابر نظر سازمان وظیفـه عمـومی و    -4

نام از  هاي انجام شده به منظور حسن اجراي ثبت هماهنگی

مشموالن وظیفـه عمـومی، اطمینـان از تطبیـق وضـعیت      

مقطـع  /مشمول با ضوابط براي اشتغال به تحصیل در رشته

تسریع در صدور معافیـت تحصـیلی مشـموالن،     قبولی و

بـا در   بایـد نام موقت مشمول در محل قبولی،  پس از ثبت

دست داشتن گواهی مربوط که از طرف محل قبولی تنظیم 

گردد و درخواست معافیـت تحصـیلی    و به وي تسلیم می

دفـاتر خـدمات   ( 10+شود سریعاً به دفاتر پلیس  تلقی می

ـ ) الکترونیک انتظـامی  دفـاتر مـذکور بـا    . ه نماینـد مراجع

هاي سیستمی الزم از طریـق سـامانه جـامع وظیفـه      کنترل

عمومی در صورتی که مشمول، شرایط ادامـه تحصـیل را   

حـداکثر  در دانشگاه دارا باشد مجوز مربوطـه صـادر تـا    

توسط مشمول به محل قبولی تسلیم شـده و  هفته  2ظرف 

ه توسـط  شماره و تاریخ مجوز صادر(نام قطعی گردد  ثبت

دفـاتر خـدمات الکترونیـک بــه عنـوان شـماره معافیــت      

پس از آن گـواهی و مـدارك مربـوط    ) باشد تحصیلی می

توسط وظیفه عمـومی شهرسـتان بررسـی و در صـورت     

مطابقت با ضـوابط، صـدور معافیـت تحصـیلی را تأییـد      

  . نماید می

نام مشموالنی که فراغت از تحصیل آنان در  از ثبت -5

باشـد و   یا کارشناسی ناپیوسته محرز نمیدوره کارشناسی 

از (یا افرادي که سایر شرایط اشاره شـده را دارا نیسـتند   
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جـداً خـودداري   ) 12جمله دارا نبودن معدل کل باالتر از 

  .گردد

افراد مشمولی که قبالً در دوره کارشناسـی ارشـد    -6

اي تحصـیل نمـوده و تحصـیالت     پیوسته یا دکتري حرفه

انـد   جر به صدور مدرك کارشناسی شـده آنان ناتمام و من

  .نام نیستند مجاز به ثبت

در مـورد   ،وظیفـه عمـومی  مطابق قـانون جدیـد    -7

سنوات مجاز تحصیل مشـموالن و ایـن کـه در صـورت     

ابالغ ضوابط جدید معافیت تحصـیلی مشـموالن وظیفـه    

عمـــومی، ســـنوات تحصـــیل ایـــن افـــراد محـــدود 

لـذا  ) ر سه سالکارشناسی ارشد ناپیوسته حداکث(باشد می

ضمن توجیه مشمول از صدور هر گونه مرخصی اجبـاري  

به دلیل عدم تکمیل ظرفیت یا مـازاد بـر ظرفیـت بـودن     (

نام از  جداً خودداري نموده به محض ثبت) شدگان پذیرفته

به  .مشموالن نسبت به اشتغال به تحصیل آنان اقدام نمایند

تحصـیل   این افراد تأکید شود چنانچه به هر دلیل سـنوات 

آنان در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسـته از مـدت مجـاز    

حتی با کسب مجوز از کمیسیون موارد خاص (بیشتر شود 

دانشگاه و وظیفه عمومی اجـازه ادامـه تحصـیل در دوره    

دکتري تخصصی را قبل از اتمام خدمت وظیفـه عمـومی   

  .نخواهند داشت

برابر مقررات ابالغـی مشـموالن وظیفـه عمـومی      -8

توانند با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل در مقطع باالتر  می

یا اشـتغال بـه خـدمت    ) با ذکر شماره معافیت تحصیلی(

اصل مدارك مقطع پایه ) بدون غیبت اولیه(وظیفه عمومی 

شـدگان ملـزم    خود را دریافت نمایند لذا چـون پذیرفتـه  

مدارك مقطـع پایـه خـود را    ) اند و متعهد شده(باشند  می

ند لذا به محض وصول بـرگ معافیـت تحصـیلی    ارائه کن

دوره کارشناسی ارشـد ایـن افـراد، مراتـب بـه مشـمول       

رسانی شده تا با دریافت گواهی اشتغال به تحصـیل   اطالع

به محل تحصیل قبلی مراجعـه و اصـل مـدارك خـود را     

گواهینامه موقت و متعاقـب آن دانشـنامه و ریـز    (دریافت 

  .لی تحویل نمایدو به محل قبو) نمرات تأیید شده

نـام در ایـن    مقررات و ضوابط ابالغی بـراي ثبـت   -9

نـام در مرحلـه اعـالم اسـامی      دستورالعمل مربوط به ثبت

ــی  ــاه م ــهریور م ــت  ش ــورد ثب ــذا در م ــد ل ــام از  باش ن

شدگانی که در مراحل بعدي اسـامی آنـان اعـالم     پذیرفته

التحصـیالن ممتـاز و یـا     تکمیل ظرفیـت، فـارغ  (گردد  می

وضعیت فرد برابر ضوابط بررسـی و  ) نام در ثبت متأخرین

 .نام به عمل آید ثبت

  

 :موارد عدم تشکیل به علت قلّت دانشـجو   – چهارمبخش 

هایی کـه   شدگان رشته واحدهاي دانشگاهی در مورد قبول  

به علت قلّت دانشـجو کـالس آنهـا در محـل دانشـگاهی      

شود بایـد بـه یکـی از دو روش ذیـل اقـدام       تشکیل نمی

   :ایندنم

از طریـق   نـام بالفاصـله   پس از پایان مهلـت ثبـت   – الف  

مورخ  30915سامانه عدم تشکیل کالس و مطابق بخشنامه 

درخصوص آنان تا قبل از گذشت  7/10/93
16

از شروع 3

   .ها اقدام شود کالس

ــنامه    – ب ــارات بخش ــطوح اختی ــاد س ــت مف رعای

رادي که مشمول وظیفه براي اف 25/1/95مورخ  4273/10

 باشند حداکثر یک نیمسال تحصیلی مرخصـی  عمومی نمی

صـادر گـردد لـذا بـه      بدون احتساب و پرداخت شـهریه 

شدگان نیمسـال بعـدي    نام محض آن که تعداد آنان با ثبت

نـام بـا تـأخیر آنـان      نام که مجوز ثبت یا متأخرین در ثبت

ـ  گاهی صادر گردیده به تعداد الزم برسد، تحصیالت دانش

نام شدگانی  بدیهی است چنانچه تعداد ثبت. را آغاز نمایند

که در نیمسال اول سال تحصیلی جاري به آنان مرخصـی  

نـام بـه تعـداد الزم     تحصیلی اعطا شده، با متأخرین ثبـت 

برسد و امکان شروع کالس در نیمسال بعد فراهم گـردد،  

شدگان اطالع داده شود که براي شروع تحصیل  نام به ثبت

  .در نیمسال بعد به واحد دانشگاهی مراجعه نمایند

آموزشی و حق  خدماتهزینه میزان شهریه،  – پنجمبخش 

   :بیمه دانشجویی

ریـال را بـه    1730000مبلـغ   بایدهر پذیرفته شده  -1

 هیـات رئیسـه محتـرم دانشـگاه      171استناد مصوبه شماره 





 1 پیوست 

 

 

  »بسمه تعالی   «

 

ــه«  ــاي پذیرفتـ ــون راهنمـ ــایی آزمـ ــدگان  نهـ شـ

 » ناپیوسته و اهم مقررات و ضوابط آموزشی ارشدکارشناسی

 

با حمد و سپاس به درگاه خداوند متعال موفقیـت شـما را در   

انشـگاه آزاد  د» فـوق لیسـانس  «ارشد ناپیوسته آزمون کارشناسی 

رفته شدگان عزیـز بـا   . شایسته است پذیگوییماسالمی تبریک می

رشناسـی  توجه به مطالب مندرج در دفترچه راهنمـاي آزمـون کا  

 نام نمایند: و رعایت نکات زیر اقدام به ثبت ارشد ناپیوسته

شدگان ضمن مراجعه به موقع در ابتداي هر نیمسال پذیرفته -1

باشـند و  دانشگاه میهیأت امناي ملزم به پرداخت شهریه مصوب 

شماره حساب بانکی که  ید توسط دانشجو فقط به شهریه متعلقه با

 شود واریز گردد. از طرف محل دانشگاهی اعالم می

در حال حاضر دانشگاه امکان ارائه تسهیالت رفاهی نظیـر    -2

 کمک هزینه تحصیلی و نظایر آنها را ندارد.

مشـروط   ،هاي مختلف تحصیلیالتحصیالن دورهبراي فارغ -3

گواهینامـه همـان دوره از طـرف    التحصیلی بر احراز شرایط فارغ

شـود کـه برطبـق مـاده واحـده و      دانشگاه صـادر و اعطـاء مـی   

هاي آن و مصوبات شوراي عالی انقالب فرهنگی و هیـأت  تبصره

محترم دولت جمهـوري اسـالمی ایـران مـورد ارزشـیابی قـرار       

 گیرد.می

دانشجو موظف به رعایت کلیه مقررات و ضوابط دانشـگاه   -4

شد و در صورت تخلف طبق مقررات با وي رفتـار خواهـد   بامی

 شد.

نام از شـروع  اگر دانشجو در نیمسال اول ورود پس از ثبت -5

به تحصیل منصرف و از هیچ کالس درسی استفاده نکرده باشـد،  

 گردد.شهریه پرداختی وي مسترد می

عمومی و سـایر   خدمت وظیفهشدگان نباید از نظر پذیرفته -6

تعیـین   قررات جاري کشور منع قانونی داشـته باشـند.  قوانین و م

احراز شرایط وظیفه عمومی بـراي مشـموالن و صـدور معافیـت     

 باشد.تحصیلی آنان بر عهده سازمان وظیفه عمومی ناجا می

نام شدگان دقیقاً مطـابق برنامـه درسـی در    الزم است ثبت -7

شود ها و ساعات مقرر که توسط واحد دانشگاهی اعالم میتاریخ

 در دانشگاه حضور یابند.

نـام و  شدگان در مهلت مقرر براي ثبتعدم مراجعه پذیرفته -8

نام در دانشگاه و همچنین عدم مراجعه به اعالم آمادگی براي ثبت

هـاي  موقع دانشجویان براي انتخاب واحدهاي درسی در نیمسـال 

صراف محسوب شده و تحصیلی طبق برنامه اعالم شده به منزله ان

 گردد.تلقی می منتفیآنان  ولیقب

شدگان ملزم به رعایت کامل شئون اسالمی از نظـر  پذیرفته -9

پوشش، وضع ظاهر و اخالق (با مالحظه عـرف محـل تحصـیل)    

و اساتید دانشـگاه   مسئوالنباشند. همچنین باید از نظر رفتار با می

و با یکدیگر نمونه یک دانشجوي مسلمان و متعهد بـوده و اسـوه   

دانشـجویان سـایر دانشـگاههاي کشـور باشـند. بـه ویـژه         براي

شدگان خـواهر الزم اسـت بـا حجـاب اسـالمی و برابـر       پذیرفته

 در دانشگاه حضور یابند. ایران دولت جمهوري اسالمی  بخشنامه

 مسـئوالن هـاي  ها و پیـام ها و مقررات و بخشنامهنامهآئین -10

دانشگاه بـه اطـالع   دانشگاه از طریق آگهی در تابلوهاي اعالنات 

ها و پیامها دانشجویان خواهد رسید. آگاهی از مقررات و بخشنامه

براي کلیه دانشجویان الزامی است و عدم آگاهی از آنهـا موجـب   

 لیت از دانشجو نخواهد شد.سئوسلب م

دانشـگاه جهـت    مسئوالنامکان مالقات حضوري با کلیه  -11

بینـی  مانهاي پـیش رفع اشکال و دریافت پاسخ سؤاالت فقط در ز

بینی شـده و  دارد. دانشجویان در زمانهاي پیش شده هفتگی وجود

ذیـربط مراجعـه    مسـئوالن توانند بـه  با رعایت سلسله مراتب می

 نمایند.

از  کالسهاي دانشگاه با توجه به امکانات موجـود عمـدتاً   -12

 تشکیل خواهد شد. 20الی  8ساعت 

رشـد بـویژه بـراي    سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ا - 13

 مشموالن خدمت وظیفه عمومی حداکثر سه سال است و به هـیچ 

 باشد.  وجه قابل افزایش نمی

مرخصی تحصیلی در دوره کارشناسـی ارشـد ناپیوسـته     - 14

 باشد. میتحصیلی حداکثر یک نیمسال 

شدگان دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته که رشته  پذیرفته – 15

نان با رشته مـورد پـذیرش در مقطـع    تحصیلی دوره کارشناسی آ

کارشناسی ارشد تجانس نداشته باشـد بـا نظـر گـروه آموزشـی      

س وواحد درسی را بـه عنـوان در   12 حداکثر مربوطه موظفند تا

نیـاز مـازاد بـر دروس دوره کارشناسـی ارشـد      جبرانی یا پـیش 

 ناپیوسته بگذرانند.

 و درس روش» ره«دانشجویانی که درس وصایاي امـام   – 16

بـه  اند ملزم به گذرانـدن آن  تر نگذراندهرا در مقاطع پایینتحقیق 

 باشند.میعنوان درس جبرانی 

براي ارائه دروس جبرانـی زبـان و روش تحقیـق دانشـجویان     

مـورخ   49139هاي علوم انسانی و هنر، مفاد بخشنامه شماره گروه

 مد نظر قرار گیرد. 12/8/98



 1 پیوستادامه 

 

 

 

موجه دانشجو در هـر  مجموع ساعات غیبت موجه و غیر  -17

درس نباید از 
١۶
کل جلسات آن درس در طول نیمسال تجـاوز   ٣

کند. غیبت بیش از 
١۶
جلسات آموزشـی موجـب حـذف درس     ٣

گردیده و در کارنامه تحصیلی حـذف آموزشـی (غیبـت موجـه)     

 گردد.درج می

س وس (اعـم از در رحداقل نمره قبولی در امتحان هـر د  -18

اي نمـره  20در سیسـتم   12کمبـود یـا دروس اصـلی)     ،جبرانی

 کمتر باشـد. در غیـراین   14باشد. میانگین هر نیمسال نباید از می

گـردد. دانشـجویی کـه در    صورت دانشجو مشروط محسوب می

دوره کارشناسی ارشد در دو نیمسال (اعم از متوالی یا متنـاوب)  

 یل محروم خواهد شد.مشروط شود از ادامه تحص

صدور مرخصی تحصیلی فقط با تقاضاي کتبی دانشجو که  -19

قبل از آغاز هر نیمسال تحصـیلی بـه واحـد دانشـگاهی تسـلیم           

 .می شود، قابل بررسی است

 2 رشناسی ارشد ناپیوسـته طول مدت تحصیل در دوره کا -20

ظـر  نوجه به تعداد دروس جبرانی که دانشجو با سال است که با ت

گروه آموزشی عالوه بر دروس اصلی دوره ملزم به گذرانـدن آن  

در هر حال  حداکثر تا یک سال دیگر قابل افزایش اسـت.  ،باشدمی

سنوات تحصیل در دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته بویژه براي مشـمولین  

 نباید از سه سال تجاوز کند.

و  8تواند در هـر نیمسـال تحصـیلی حـداقل     دانشجو می -21

واحد درسی با نظر گروه آموزشـی و رعایـت دیگـر     14داکثر ح

مقررات مربوط و امکانات دانشگاهی انتخاب نماید. چنانچه تعداد 

واحدهاي درسی دانشجو در هر نیمسال تحصیلی به علـت عـدم   

انتخاب به موقع درس ارائه شده یا حذف درس، یا عدم شـرکت  

یین شـده کمتـر   ) از حداقل تعبا عذر موجه( در جلسات امتحانی

آن نیمسال نیز جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب و از  ،گردد

بخشـنامه  » 7«ماده » 3«طبق تبصره نظر مشروطی و دیگر مقررات، 

 باشد.می 10/7/95مورخ  47581/10شماره 

(موضوع  31/2/96مورخ  12793/30برابر بخشنامه شماره  -22

ـ  ر پزشـکی)،  ممنوعیت تداخل تحصیلی دانشجویان رشته هاي غی

همزمان با تحصـیل  و یا  وظیفه عمومیتحصیل همزمان با خدمت 

(اعم از دانشگاه  آزاد اسالمی و یا دیگر در مؤسسه آموزش عالی 

در همـان رشـته/مقطع یـا    ) و مراکز اموزش عالی دیگر مؤسسات

 ممنوع است.مقطع دیگر رشته/

زمان دانشجویان دوره کارشناسـی ارشـد در   تحصیل هم :تذکر 

 55192/10قاطع کاردانی و کارشناسی برابر مفاد بخشنامه شماره م

 قابل بررسی خواهد بود. 5/9/98مورخ 

سازي دروس دانشجویانی که قـبالً دروسـی را در   معادل -23

و  5انـد ضـمن تکمیـل پیوسـت     دوره کارشناسی ارشد گذرانده

 گیرد.انجام می نامه هاي مربوطهبراساس بخش

موضوع پایان نامه خـود را بعـد از   دانشجو موظف است  -24

نیمسال اول تحصیل و قبل از شروع نیمسال سوم بـا نظـر اسـتاد    

 شـوراي راهنما انتخاب نماید. موضوع پایان نامـه پـس از تأییـد    

 یابد.تحصیالت تکمیلی قطعیت می

دانشجو تا زمانی که پایان نامه را به اتمـام نرسـانده و از    -25

نـام  هاي بعد براي آن ثبتر نیمسالآن دفاع نکرده، موظف است د

 نماید.

نـام و تحصـیل مشـخص    اي از ثبتچنانچه در هر مرحله -26

شود که دانشجو فاقد یکی از شرایط مربوط به مقـررات تحصـیل   

نـام  در دانشگاه آزاد اسالمی است و یا در تکمیل فرمهـاي ثبـت  

اصل یا پیگیري الزم را براي اخذ  مطالبی خالف واقع اظهار نموده

مدرك مقطع کارشناسی و ریز نمرات مربوطه به عمـل نیـاورده و   

از ادامه تحصیل او جلوگیري  این مدرك را تحویل دانشگاه ننماید

 .خواهد آمدبه عمل 

نامـه نقـل و   انتقال و میهمانی دانشـجویان، مطـابق آئـین    -27

 شود.انتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

حفاظت از کارت دانشجویی یکی از وظایف  نگهداري و -28

دن آن براي دانشـگاه  حساس دانشجو بوده و در صورت مفقود ش

نمایـد. بـه ویـژه کـارت     الت فراوانی فراهم مـی و دانشجو مشک

که طبق دسـتورالعمل نظـام وظیفـه عمـومی      اندانشجویان برادر

 شود.کارت معافیت تحصیلی آنان نیز محسوب می

شدگان این دوره فقط از نظر علمـی  ذیرفتهاعالم اسامی پ -29 

شـده  نباشد و مراحل احراز صالحیت عمومی براي آنان انجام می

شدگان از است بنابراین چنانچه به هر دلیلی ادامه تحصیل پذیرفته

عمـومی، ممنـوع اعـالم گـردد،     هاي صالحیت اداره گزینش نظر 

غ و از موضوع از طرف محل دانشگاهی به فرد پذیرفته شـده ابـال  

بـه عمـل خواهـد آمـد و چنانچـه      ادامه تحصیل وي جلـوگیري  

، اعتراضی در این خصوص داشته باشد، الزم اسـت کتبـاً   دانشجو

 آزاد اسـالمی  هاي ذیربط سازمان مرکزي دانشگاهاز طریق قسمت

  را پیگیري نماید.اقدام و موضوع 
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شدگان نهایی آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته دانشگاه آزاد اسالمینام پذیرفتهفرم درخواست ثبت

  واحد دانشگاهی ......................................

 رتبه : نمره کل : شماره داوطلب : سال قبولی :

   نوع سهمیه: ................. ❒استفاده از سهمیه  قبول با ❒قبول عادي    ❒ذخیره   ❒نوع پذیرش : قبول 

 طالعات زیر را مطابق شناسنامه و سایر مدارك معتبر به طور دقیق و خوانا تکمیل نمائید. ا

 اي دانشجو : الف ـ مشخصات شناسنامه

   شناسنامه : ـ محل صدور 5         ـ شماره شناسنامه: 4  ـ نام پدر: 3  خانوادگی : ـ نام2  ـ نام : 1

 13 /  ـ تاریخ تولد   / 7     استان :      ـ محل تولد:( شهر یا روستا) 6   استان :    حوزه شهر :  

 ❒زرتشتی  ❒کلیمی  ❒) مسیحی ❒سنی  ❒ـ دین اسالم (شیعه 11  ـ تابعیت 10  ❒مرد   ❒ـ جنس زن  9  13   /    / ـ تاریخ صدور 8

 ❒دکتري    ❒کارشناسی ارشد     ❒س آخرین مدرك تحصیلی :  کارشناسی ب ـ سوابق تحصیلی دانشجو براسا

 ) ❒ـ فاقد شغل 2  ❒ـ شاغل 1ج ـ  وضعیت شغلی دانشجو : (

 در صورت شاغل بودن : 

   ❒آزاد    ❒خصوصی   ❒المنفعه عمومی و عام  ❒نهادهاي انقالب اسالمی   ❒وابسته به دولت   ❒ـ نوع سازمان : دولتی       

           ❒قراردادي  ❒کار طبق مقررات قانون وزارت ❒خرید خدمت  ❒ روزمزد ❒آزمایشی ❒پیمانی  ❒دام: رسمی ـــــوع استخـــــ ن      

 قرارداد :  مدت      

   ❒  تحصیلمرخصی براي ❒  انفصال از خدمت ❒خدمت آماده به ❒ بازنشسته ❒ اشتغال : شاغلـ وضعیت فعلی       

 خانوادگی مسؤول مستقیم : نام و نام    میزان حقوق ماهیانه :     ـ پست سازمانی :       

  ـ نام، آدرس و شماره تلفن محل کار :      

 

 د ـ مشخصات والدین دانشجو : 

 )          آدرس و تلفن محل کار:   شغل :    خانوادگی : ـ پدر : (نام و نام1

 )             آدرس و تلفن محل کار:  شغل:    وادگی: خانـ مادر : (نام و نام2

 آدرس و تلفن محل سکونت والدین :

 هـ  ـ مشخصات همسر دانشجو :

    شماره شناسنامه :    نام پدر:     خانوادگی : نام و نام

 آدرس و تلفن محل کار همسر : 

 آدرس و تلفن محل سکونت همسر دانشجو : 

 خصوص برادران) ـ وضعیت نظام وظیفه (م و

) که  ❒ کفالت  ❒)، داراي معافیت موقت(پزشکی  ❒خرید خدمت  ❒کفالت  ❒، داراي معافیت دائم(پزشکی  ❒داراي کارت پایان خدمت 

 ، در ❒شـوم اعزام می 13   /   یا قبل از آن، داراي دفترچه آماده به خدمت که در تاریخ  / 1354موعد آن پایان نپذیرفته است، متولد سال 

 .   ❒پذیرد پایان می13 /   شروع و در تاریخ    / 13 / / حین خدمت هستم که از تاریخ 
 

 لطفاً سوابق تحصیلی  خود را در جدول زیر بنویسید . (چهار سال آخر تحصیلی) 

 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

 امضاء :         تاریخ :                     خانوادگی : نام و نام
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 صادره از       به شناسنامه شماره        اینجانب 

 کــه در آزمــون سراســري دوره کارشناســی ارشــد      فرزند     متولد سال  

ــه     دانشگاه آزاد اسالمی واحد       رشته   سال   پذیرفتــ

شدگان رشته فوق با رفتهاي درج شده در فهرست اسامی پذیدارم مشخصات شناسنامهاعالم می امشده

ام مغایرت دارد لذا تقاضا دارم اجازه داده شـود بـه صـورت مشـروط     مشخصات مندرج در شناسنامه

نام اینجانب موکول به بررسی موضوع و اظهـار نظـر نهـایی    نام را طی نموده، قطعیت ثبتمراحل ثبت

معاونـت  گردم در بررسی موضوع از نظـرات  باشد. ضمناً متعهد می معاونت سنجش و پذیرش دانشگاه

باشـم  تبعیت نموده و هر زمان که مشخص گردید داراي شـرایط الزم نمـی   سنجش و پذیرش دانشگاه

 گونه ادعایی در این مورد نداشته باشم. تلقی شده و هیچ منتفینام اینجانب ثبت

 

 تاریخ :                امضاء:            خانوادگی : نام و نام
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 اند شدگان به خدمت اعزام شدهاسامی پذیرفتهکه قبل از اعالم عمومی  وظیفهشدگان مشغول خدمت نامه پذیرفتهتعهد

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 

 صادره از       به شناسنامه شماره       اینجانب 

شدگان آزمون م اسامی قبولنامه اعالکه بر طبق  ویژه     فرزند      متولد سال  

آن واحـــد                دانشگاه آزاد اسالمی در رشته     کارشناسی ارشد سال  

گردم به محض اخذ مجوز ترخیص ضمن درخواست صدور گواهی قبولی در دانشگاه متعهد میام  پذیرفته شده

 2حـداکثر ظـرف   نام و تحصـیل را  از وظیفه عمومی با یگان خدمتی مربوطه تسویه حساب نموده و مجوز ثبت

ان شهریور به دانشگاه ارائه تا براساس آن جهت اینجانب درخواست معافیت تحصیلی شود و چنانچه تا پایهفته 

   ماه سال جاري به هر دلیل از خدمت ترخیص نگردم، قبولی اینجانب منتفی تلقی گردد./

 

 

 تاریخ:     امضاء :        خانوادگی : نام و نام
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  سازي قبول شدگان آزمون سازي قبول شدگان آزمون فرم تقاضاي معادلفرم تقاضاي معادل

 

 

داوطلبانی که قبالً درس یا دروسی را در مراکز معتبر دانشگاهی گذرانده و خواستار معادلسازي دروس گذرانده 

نام به در روز ثبت باشند الزم است در صورت قبولی در آزمون ورودي فرم زیر تکمیل و به همراه ریز نمرات تائید شدهمی

 اند تحویل نمایندواحد دانشگاهی که در آن پذیرفته شده

 
 

 

   به شماره شناسنامه     فرزند       اینجانب آقاي /خانم 

 و از طریق :    در سال 

        دانشگاه / مؤسسه         در رشته 

ــده  ــه ش ــادل پذیرفت ــاي مع ــمیمه  ام و تقاض ــده ض ــده ش ــازي دروس گذران ــد    س ــه تأیی ــه ب  ک

 رسیده است را دارم.      دانشگاه / مؤسسه 

 

 امضاء :     تاریخ :         خانوادگی : نام و نام
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  تعهدنامه تعهدنامه 

 

 صادره از      به شماره شناسنامه       اینجانب  

پذیرفته شده در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته      فرزند     متولد سال 

 واحد دانشگاهی        رشته / گرایش   1399سال 

ریز نمرات (با ذکر معدل)  شوم اصل مدرك تحصیلی (کارشناسی و یا کارشناسی ارشد) ومتعهد می

 تسلیم واحد دانشگاهی فوق نمایم.  1399 - 1400خود را حداکثر تا پایان نیمسال اول سال تحصیلی 

در صورتی که به تعهد فوق عمل ننمایم مطابق تصمیمات دانشگاه با اینجانب رفتار گردد و در این 

 حالت هیچ ادعایی نخواهم داشت.

 امضاء :     تاریخ :                           نام و نام خانوادگی : 
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هاي دولتی و یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت، علوم، تحقیقات و هاي دولتی و یا مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت، علوم، تحقیقات و آموختگان دانشگاهآموختگان دانشگاهگواهی مربوط به دانشگواهی مربوط به دانش

  فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فناوري یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 

 فرزند         نماید خانم/آقاي بدینوسیله گواهی می 

 التحصیل دوره فارغ                  به شماره شناسنامه 

 دانشگاه/ دانشکده/مؤسسه آموزش عالی         رشته 

 گردد : بوده که اعالم می

 در جلسه شماره       رشته        اجراي دوره 

به تصویب شوراي گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري       مورخ 

 رسیده است.

 : مهر مؤسسه آموزش عالی 
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 کننده در ت ی و سایر اتباع غیر ایرانی شرکقفرم مشخصات داوطلبین افغانی و عرا                                                       

 دانشگاه آزاد اسالمی سال                                                                                                       دوره
 

 مشخصات فردي

 نام جد :  پدر : نام تابعیت:  جنسیت: 

  تاریخ تولد :   محل تولد : 

 متأهل دور از همسر                   متأهل با همسر                 بیوه                     جدا شده                وضعیت تأهل : هرگز ازدواج نکرده 

 غلش

 سازمان محل کار/کارفرما :  نوع شغل : 

 نشانی

 تلفن :  خیابان :  نشانی محل کار در ایران : شهر                                        

 ن :                  کدپستی :  نشانی کامل و دقیق منزل در ایران : شهر               خیابان :            کوچه:                پالك :                 تلف

 تحت تکفل با افرادمشخصات اعضا خانوار 

 نام جد نام پدر خانوادگینام نام تابعیت
نوع مدرك 

 شناسایی یا اقامتی

شماره مدرك 

 شناسایی یا اقامتی
 نسبت شغل

         

         

         

         

         

 مشخصات تحصیلی داوطلب

 دارنده دیپلم نظام قدیم آموزش متوسطه                   6-3-3دارند دیپلم نظام جدید       دیپلم نظام جدید آموزش متوسطه   دارنده 

 تاریخ اخذ دیپلم :  محل اخذ دیپلم :  معدل کتبی دیپلم :  رشته تحصیلی :  نوع دیپلم : 

 دانشگاهی : تاریخ اخذ مدرك پیش دانشگاهی : محل اخذ مدرك پیش دانشگاهی : محل دوره پیش دانشگاهی : نوع مدرك پیش

 مقطع تحصیلی

 کارشناسی ارشد ناپیوسته :  کارشناسی :  کاردانی :  

 اقامتی یا شناساییدرك مشخصات م

 دار : خروجی مدتبرگ تردد  کارت هویت ویژه اتباع خارجی :  دفترچه پناهندگی :  گذرنامه : 

 شماره خانوار :  شماره مدرك اقامتی  : 

 تاریخ انقضاء اقامت  :  تاریخ صدور :  محل صدور :  

 باشد لطفاً مشخصات ایشان را (مشخصات مادر) در این قسمت بنویسید.چنانچه داوطلب داراي مادر ایرانی می

 حل تولد : م تاریخ تولد :  نام پدر :  نام خانوادگی :  نام : 

 غیر رسمی  نوع ازدواج :  رسمی  محل صدور:  شماره کارت ملی :  شماره شناسنامه :

 تلفن ضروري

 نشانی و یا شماره تلفنی که بتوان در مواقع ضروري با جنابعالی تماس بگیریم.

 یادآوري و تعهدنامه

نمایم ضمن رعایت قوانین و مقررات جمهوري اسـالمی ایـران، در   ن را تأیید نموده و تعهد میمطالب مندرج در این فرم را به طور کامل تکمیل و صحت و درستی آ
ها و مؤسسات آموزش عالی جمهوري اسالمی ایران تحت پیگـرد قـانونی   حقایق ضمن کان لم یکن شدن پذیرش اینجانب در دانشگاه نصورت اثبات خالف و کتما

 اکز آموزش عالی اعتراضی نخواهم داشت.  قرار گرفته و به تصمیمات متخذه از سوي مر

 خانوادگی داوطلب  : نام و نام

 تاریخ : 

 امضاء و اثر انگشت : 
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  / مرکزدانشگاه آزاد اسالمی  واحد

 

 

  

       صادره از     به شماره شناسنامه       اینجانب 

       رشتهکه در       فرزند    متولد سال 

ام، بـا مطالعـه و   شـده پذیرفته       / مرکزواحد      سال               دوره 

شـامل خالصـه مقـررات و ضـوابط آموزشـی،       )1(در فـرم پیوسـت شـماره     آگاهی کامل از نکات مندرج

هاي دانشگاه را نامهشوم کلیه مقررات و آئیناجتماعی و اخالقی دانشگاه آزاد اسالمی، بدینوسیله متعهد می

هـاي عمـومی   صـالحیت رعایت نموده و هر زمان از نظر آموزشی، انضباطی و به ویژه از نظر دفتر گزینش 

دانشـگاهی  محـل  سازمان مرکزي دانشگاه منعی براي ادامه تحصیل اینجانـب اعـالم گـردد، از حضـور در     

هـاي ذیـربط دانشـگاه    خودداري نموده و چنانچه در اینمورد اعتراضی داشته باشم، کتبـاً از طریـق قسـمت   

 موضوع را پیگیري نمایم. 

  

 امضاء :      تاریخ :        خانوادگی : نام و نام 
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 یثارگرانتعهد نامه استفاده از سهمیه رزمندگان و ا

 
 »سمه تعالی اب  «

 

 
 
 
 

 

 
 

اند، در هنگام شدهاین فرم توسط رزمندگان یا ایثارگران که با استفاده از سهمیه مربوط در آزمون پذیرفته توجه :

 گردد.نام تکمیل و ارائه میثبت

 
 
 

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد : 

 
 

دانشگاه آزاد    سال کارشناسی ارشد دورهکه برطبق کارنامه اینترنتی       اینجانب 

 :  سهمیهبــــا استفاده از           اسالمی در رشته 

نمایم، چنانچه در ام تعهد میشدهپذیرفته ❒درصد  5ایثارگران ـ 3 ❒درصد 25ایثارگران ـ 2 ❒رزمندگان ـ 1

نام و تحصیل اعالم گردد فاقد شرایط استفاده از تسهیالت قانونی استفاده از سهمیه رزمندگان و ز ثبتهر زمان ا

باشم، حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ایثارگران (موضوع ماده واحده مصوب مجلس شوراي اسالمی) می

ن مربوط را اخذ و به دانشگاه ارائه دار معتبر ممهور به مهر و شماره سازمااعالم دانشگاه، اصل گواهی نامه عکس

گونه اعتراضی صورت دانشگاه حق دارد از ادامه تحصیل اینجانب جلوگیري نماید و حق هیچنمایم. در غیراین

 نخواهم داشت.

 

 : 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 :
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