بسمه تعالي
مؤسسه آموزش عالي غير دولتي -غير انتفاعي عالمه طبرسي
محل الصاق عكس

فرم ثبت نام در مقطع کارداني ناپيوسته

*دانشجوي دوره :روزانه ◌ شبانه ◌ تکمیل ظرفیت ◌

سال تحصیلی .......-.....ورودي:مهر◌بهمن

◌

شماره دانشجويی........................:

*رتبه در آزمون سراسري.................................................:
*نام.............................. :
*نام خانوادگي...........................................................:
*نام پدر......................... :شماره شناسنامه....................................... :محل صدور ................................. :تاريخ تولد :روز ........ماه .......سال.........
*محل تولد :استان ...............................شهرستان ...............................شماره كارت ملي

*متدين به كداميك از اديان زير هستيد؟ اسالم (شیعه ◌ سنی ◌ مسیحی◌

زرتشتی ◌)

*وضععتيت تلهععل :مجرررد ◌

متأهل ◌
*آدرس دقيق محل زندگي دانشجو (در شهر خودش) :استان ......................................................:شهرستان................................................:
خیابان..........................................................................................:كوچه ......................................:پالك ..........:كدپستی.........................................:
شماره تماس به همراه پیش شماره.........................................................: :شماره همراه دانشجو......................................
*مشخصات خانوادگي:
نسبت

نام و نام

سال

ميزان

خانوادگي

تولد

تحصيالت

شغل

آدرس دقيق و شماره تلفن

پدر
مادر
تولد

فرزندان به
ترتیب سال

*تحصيالت متوسطه خود را در چه رشته اي به پايان رسانيده اند؟

رياضی فیزيك ◌ علوم تجربی ◌

هنرستان ◌ ساير با ذكر نام......................................................................................................................

* تاريخ دقيق اخذ مدرك ديپلم............................................................. :محل اخذ مدرك ديپلم :استان................................شهر...........................
منطقه ..................................معدل كل ديپلم....................................:
*كداميك از سهميه هاي شركت كننده در كنكور مي باشيد؟

منطقه يك ◌ منطقه  ◌2منطقه  ◌3مناطق محروم◌ جانبازان ◌رزمندگان ◌ آزادگان ◌ خانواده شهدا ◌
نهضت و جهاد ◌ عشاير ◌ آموزگاران ◌
*نحوه ورود به دانشگاه /مؤسسه :قبولی در كنکور ◌ مهمان ◌ انتقالی ◌
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نام دانشگاه مبدأ............................................:رشته تحصیلی در دانشگاه................................................. :گرايش............................................... :
*نوع محل سكونت(شهري كه تحصيل مي نماييد) ::خوابگاه دانشجوياننزد پدر مادر يا فامیلاجاره ساير باذكر نام...........................
*آدرس دقيق محل سكونت (شهري كه تحصيل مي نماييد):
استان :مازندران شهر :قائمشهر خیابان............................................................ :

كوچه............................................:پالك................................... :

شماره تماس.........................................................: :شماره همراه....................................................:
*آدرس دقيق محل سكونت والدين (ولي يا سرپرست) :استان ......................................................:شهرستان..............................................:
خیابان..........................................................................................:كوچه ......................................:پالك ..........:كدپستی.......................................:
شماره تماس به همراه پیش شماره.........................................................: :شماره همراه(والدين  ،ولی يا سرپرست).............................................:
* آدرس دو نفر از كساني كه مقيم اين شهر بوده (محل تحصيل دانشگاهي) و بتوان در مواقع ضروري با آنها تماس گرفت را بنويسيد.

نام و نام خانوادگي

نسبت

شغل

امورنظام وظیفه

◌

داراي كارت پايان خدمت

◌

داراي كارت معافیت دائم

آدرس دقيق

◌

سرباز

◌ داراي كارت معافیت موقت با تاريخ معتبر

◌

شماره تماس

صدور معافیت تحصیلی

كارشناس امور دانشجويي
مهر و امضاء

شماره فیش...............................................
امور مالی

مبلغ فیش.................................................
تاريخ فیش................................................
توضیحات...................................................
◌ عکس

◌ مدرك متوسطه

كارشناس امور مالي

مهر و امضاء
◌ كپی كارت ملی

اداره آموزش

◌ كپی شناسنامه
◌پول بیمه

◌ تأيیديه تحصیلی

كارشناس اداره آموزش

مهر و امضاء
توضیحات ساير موارد ...............................................................................................................................................................................................:
.................................................................................................................................................................... ..............................................................
اينجانب..................................................سواالت فوق را كه روشنگر واقعیت زندگی شخصی و خانوادگی من بوده است ،با صداقت جروا داده ام و در
صورت اثبات خالف در آن ،مسئولین می توانند طبق آئین نامه انضباطی دانشجويان و ديگر ضوابط دانشگاهی عمل نماينرد .ضرمنام متعهرد مری
شوم هر گونه تغییر و تحول مربوط به خود را به امور دانشجويان اطالع دهم.
اثر انگشت و امضاء دانشجو:
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وزارت علوم  ،تحقيقات و فناوري
مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی  -غیر انتفاعی عالهم طبرسی
بسمه تعالی
تعهد نامه پذیرش مسئولیت نقص مدارک ثبت نامی

در صورتی كه پذيرفته شدگان در زمان ثبت نام موفق به ارائه گواهی دوره قبلی نگردند ضمن ثبت نام مشروط از آنها ،تعهد الزم مبنی بر ارائه
گواهی پايان تحصیالت دوره قبلی با تاريخ فاارغ التحصیلی  ،89/60/33تا سه هفته پس از پايان تاريخ ثبت نام (حداكثر  31مهرماه سال )89
اخذ شود .بديهی است در صورت عدم ارائه گواهی مذكور تا  ،89/60/31قبولی اين دسته از پذيرفته شدگان لغو می گردد و چنانچه به تحصیل
در مؤسسه ادامه دهند در هر مرحله اي از تحصیل كه باشند اخراج و تبعات ناشی از آن به عهده شخص داوطلب می باشد.
با توجه و آگاهی كامل به مطالب فوق ،اينجانب........................................فرزند..............................به شماره شناسنامه..............................
دوم
صادره از.............................متولد..........................دانشجوي رشته..........................................................مقطع............................ورودي نیمسال اول
) از طريق كنکور سازمان سنجش آموزش كشور در مؤسسه آموزش عالی عالمه طبرسی قائمشهر با وجود نقص
سال تحصیلی(
مدارك و با توجه به مندرجات دفتر چه راهنماي آزمون سازمان سنجش آموزش كشور و با اطالع قبلی از شرايط و مدارك مورد نیاز ،با
مسئولیت خود اقدام به تشکیل موقت پرونده نموده ام و آگاهی كامل دارم كه جهت ادامه تحصیل ،می بايست مداركی را كه در زمان ثبت نام
ارائه ننموده ام  ،تا  31مهر ماه سال  81به مؤسسه ارائه نمايم و به همین دلیل مؤسسه آموزش عالی عالمه طبرسی از بنده ثبت نام مشروط به
عمل آورده و پرتال آموزشی اينجانب ر ا مسدود نموده است و مطابق مقررات آموزشی تذكرات الزم به اينجانب داده شده است.
نقص مدارک پرونده عبارتند از :

-3
-2
-3
-4
-1
-0
-0
نام و نام خانوادگي:
اثر انگشت :امضا
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بسمه تتالي
برگه اطالعات فردي و تتهدي

محل الصاق
عكس

نام .................................... :نام خانوادگی ............................... :نام پدر .................... :شغل پدر....................... :
تاريخ تولد ....................... :شماره شناسنامه ......................... :محل صدور ............. :كدملی........................... :

متاهل □
وضعیت تاهل :مجرد □
دين :اسالم□ مسیحی□ زرتشتی□ كلیمی□
گیلکی□
مازنی□
لر□ عر □ تركمن□ ترك □ فارس □
قومیت :كرد□
رشته ............................ :مقطع :كاردانی □ كارشناسی □ كارشناسی ناپیوسته □ كارشناسی ارشد □
تلفن همراه دانشجو....................................... :

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

تلفن منزل ........................... :آدرس محل سکونت...................................................................................................................... :

فعالیت هاي فرهنگی-اجتماعی كه تا كنون داشته ايد :بسیجی عادي□ بسیجی فعال□ هیات مذهبی□ كانون فرهنگی هنري□
ساير□ هیچکدام□ مدت فعالیت .......................... :محل فعالیت  ...........................نوع فعالیت ...........................
دانشجوي گرامي لطفا با دقت مطالته و امضا نماييد.
در راستاي علم ی شدن مفاد دستورالعمل وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري در مورد نحوه رفتار و پوشش اسالمی در دانشگاه و موسسات آموزش
عالی كشور رعايت موارد زير را الزامی دانسته و نظارت ر حسن اجراي دستورالعمل مذكور را اختیار قانونی دانشگاه می دانم.
-3اينجانب دانشگاه را به عنوان مركز توسعه علم ،دانش و عرصه تعلیم و تربیت و مکانی مقدس دانسته و معتقدم كه هر كس در اين مکان قدم
گذارد بايد رفتاري متناسب با شان و منزلت اين محیط علمی و فرهنگی داشته باشد.
-2رفتار و گفتار بايد متناسب با اخالق اسالمی و ادا و مقررات دانشجويی باشد.
-3هر گونه اع تیاد ،استفاده يا تزريق مواد مخدر و داروهاي اعتیاد آور و روان گردان ها در محیط دانشگاه و خوابگاه ها و اماكن متعلقه به
دانشگاه ممنوع است.
 -4استفاده يا توزيع فرآورده هاي صوتی و تصويري ،عکس و فیلم يا فرآورده هاي رايانه اي حاوي تصاوير مستهجن و غیر مجاز ممنوع است.
 -1ارتکا اعمال يا رفتاري كه خالف منزلت دانشجويی محسو می شود ممنوع است (عدم رعايت حقوق ديگران ،پرخاشگري ،ايجاد رعب و
درگیري ،اعتصا و ) .....
 -0رعايت پوشش اسالمی الزامی است .لذا استفاده از پوشش غیر منطبق با شئون دانشگاه مثل استفاده از لباسهاي تنگ ،كوتاه و غیره  ...ممنوع
است( .مطابق با مصوبات شوراي فرهنگی)
 -0اخالل يا ايجاد وقفه در برنامه هاي اداري و آموزشی و نظم دانشگاه و ايجاد بلوا و آشو در محیط دانشگاه ممنوع است.
-9توهین به شعائر اسالمی يا ملی و اشخاص حقیقی و حقوقی و ارتکا اعمالی بر ضد نظام جمهوري اسالمی (مانند فحاشی و استعمال الفا
ركیك،پخش اعالمیه و  )....ممنوع است.
 -8شركت در تجمعات و برنامه هاي فاقد مجوز قانونی (پارتی ها،اردوهاي غیرقانونی و برقراري روابط غیر متعارف با ساير دانشجويان) ممنوع
است.
-36به همراه داشتن كارت دانشجويی و ارائه آن به هنگام درخواست الزامی است.
اينجانب موارد فوق را نشانه بلوغ انديشه و اخالق خويش دانسته و احترام به قوانین و مقررات دانشگاهی را وظیفه خود می دانم و به آن متعهد
می باشم و در صورت عدم رعايت هر يك از موارد فوق دانشگاه مجاز است برابر مقررات با اينجانب برخورد قانونی نمايد.
محل امضا دانشجو
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