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  مادر، همسر، فرزندان، برادران و خواهران مشخصات خانواده: پدر، -22

  نسبت  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف
میزان 

  تحصیالت
  محل کار یا سکونتوتلفن نشانی   شغل

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

  

 ا آنها تماس گرفتکه در موقع اضطرار بتوان ب نفر از دوستان نزدیک و صمیمی  3مشخصات  -23

  نام پدر  نام و نام خانوادگی  ردیف
مدت 

  آشنایی

میزان 

  تحصیالت
  محل کار یا سکونت و تلفن نشانی  شغل

1              

2              

3              

  

  نام و نام خانوادگی یکی از اقوام نزدیک با ذکر آدرس ایشان:  -24

  نام و نام خانوادگی:

 آدرس و شماره تلفن:

 
  

  

  

  امضاء     ........................تاریخ:       نمایم. صحت کلیه مطالب مندرج در فرم را تأیید می..................... .........................................اینجانب 

  

  

      مهر و تأیید دفتر ثبت نام:  



   

  تعهد نامه عمومی دانشجویان

  شبانه       )      انه         زدوره: (رو      کارشناسی                             کاردانی          مقطع: شماره دانشجویی: .......................................

  تعهد می نمایم:

 .رعایت نمایم فنی و حرفه ايدستورالعمل هاي وزارتی و ضوابط دانشگاه بر یه مقررات آموزشی را منطبق کل -1

ورزشی، آموزشی، رفاهی و... همچون محیطهاي ، دانشگاه تمامی ضوابط ومقررات انضباطی در محیط دانشگاه اعم از خوابگاه، محوطه هاي -٢

نامناسب و روابط غیر متعارف بین دختر و پسر و عدم شرکت و اجتناب از پوشش و آرایش ممنوعیت استعمال دخانیات و هرگونه مواد دخانی 

 .غیر قانونی و سیاسی را رعایت نمایم در تجمعات

فرهنگی و ورزشی دراختیار اینجانب قرار می  در حفظ و نگهداري کلیه مواد و تجهیزاتی که دائماً یا موقتاً جهت فعالیتهاي آموزشی، پژوهشی، -3

 م.ور یا تقصیر جبران خسارت نمایقص گیرد کوشا بوده و در صورت اثبات

عضویت و  محل سکونتمحل تحصیل و  غیر قانونی در کشور، استان و شرکتهاي هرمی سیاسی گروهها و جریاناتاحزاب،  از درهیچیک -4

 .شرکت ننمایم و تجمعات آنها نیز فعالیت نداشته و درنشست ها

هاي خوابگاه و هر نوع وام و ... که در قبال فعالیتهاي آموزشی، رفاهی و اردویی شهریه، اجاره  به دانشگاه از جملهمالی دات هدر صورت تع -5

 اقدام نمایم. آنهادر مدت تعیین شده براي پرداخت  پایبند بوده و پذیرفته باشم، به آنها

، اجتماعی، نشگاهدر چارچوب مقررات دا فوق برنامه (فرهنگی، هنري، سیاسی در صورت تمایل در عضویت یا فعالیت در برنامه هاي -6

و کلیه مقررات مربوط به عضویت و فعالیت در  متعهد می گردمدانشگاه  سی، انجمن علمی، ورزشی سیا و...) در کانون یا تشکل ورزشی،علمی

 .باشم آنها را پذیرفته و تا پایان عضویت و فعالیت به آنها وفادار

قراردهد و متقابالً  و... که الزم بداند والدین اینجانب را در جریان موضوع مورد نظر دانشگاه مجاز است در هر زمینه تحصیلی، اخالقی، سیاسی -7

 آنها بگذارد. و سیاسی فرزندشان اطالعات الزم را در اختیار وضعیت اخالقی به هر سوال یا درخواست والدین درزمینه نحوه حضور، تحصیل،

و  سئولین اداره انتظامات، م به مقامات مسئول در دانشگاه از جمله: نگهبانان آن داشته و از ارائه جویی خود را همیشه همراهشدان کارت -8

 مراقبین امتحانی خودداري نکنم و این موضوع را امري عادي بدانم.

 صحیح در اختیار دانشگاه قرار دهم در غیر این صورت ثبت نام اینجانب کان لم یکندقیق و  درخواستی دانشگاه راو مدارك لیه اطالعات ک -9

 تلقی شود.

مقررات وضوابط دانشگاه با من عمل  اینجانب جلوگیري ومطابق در صورت تخلف و نقص تعهدات مذکور، دانشگاه می تواند از روند تحصیل -10

 اینجانب است. مسئولیت عواقب این تخلفات بر عهده نماید و

 خودداري نمایم. خوابگاه بعنوان میهمانافراد غیر دانشجو و دانشجوي سایر دانشگاهها به دانشگاه و خودرو و  از آوردن -11

  تلفن ثابت: ........................ کد: ........ ...........................................آدرس محل سکونت والدین:.......................................................................................................

  ........................................تلفن محل کار:..........       .....................................تلفن همراه:........................ : پدرماره تلفن ش

  ........................................لفن محل کار:..........ت       ........................................تلفن همراه:.................... : مادرشماره تلفن 

  شماره تلفن منزل دانشجو: ................................................................      تلفن همراه دانشجو:............................................................... شماره

  

       اثر انگشت ولی دانشجو:                     تاریخ:                       امضاء و اثر انگشت دانشجو:                        تاریخامضاء و 

اینجانب ............................................... فرزند .............................. به شماره کد ملی ........................................ دانشجوي رشته..................................................  
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برگ تقاضا نامه براي بهره مندي از مزایاي آموزش رایگان در دانشگاه ها و موسسات آموزش 

 براي پذیرفته شدگان دوره کاردانی روزانه آزمون ورودي سال -عالی کشور

  

ریاست محترم

  خواهشمند است دستور فرمائید نام اینجانب را طبق مقررات ثبت نمایند. 

  

  امضاء دانشجو:                                                                                                          

  تاریخ تکمیل:                                                                                             

  

سسات آموزش عالی داخل کشور استفاده نمایند مکلفند برابر مدتی که از دانشجویان و هنرجویانیکه بخواهند از آموزش رایگان در دانشگاهها و مؤ -7ماده 

رایگان را تمام یا تحصیل رایگان استفاده کرده اند در ایران خدمت نمایند . در صورت استنکاف از انجام تمام یا قسمتی از خدمت مذکور باید هزینه تحصیالت 

  به تناسب مدتیکه خدمت نکرده اند به دولت بپردازند.

  دانشجویان و هنرجویانیکه مایل به استفاده از تحصیالت رایگان نیستند مکلف به پرداخت شهریه و هزینه تحصیلی میباشند . 

و آموزش عالی  تبصره : آئیننامه مربوط به احتساب هزینه تحصیالت عالی و نحوه خروج از کشور افراد مذکور و نیز نحوه اشتغال آنان از طرف وزارت فرهنگ

  و پس از تصویب هیئت وزیران اجرا خواهد شد. تهیه

انشگاهها ، دانشجویان و هنرجویان دانشگاهها ، دانشکده ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارتخانه ها و مؤسسات عام المنفعه که براي خدمت در د -8ماده 

نامه رسمی که در بدو ورود برابر مقررات مربوط از آنان اخذ می شود تعهدات وزارتخانه ها ، مؤسسات و شرکتهاي مذکور آموزش می بینند ، مکلفند طبق تعهد

حصیل و کیفیت و خود را انجام دهند . در آگهی پذیرش دانشجو و هنرجو براي این نوع مؤسسات، دانشگاهها و دانشکده ها و تعهدنامه مزبور را باید شرایط ت

  .ضمانت اجرایی تعهدات قید شود

  لغو میگردد .  1354قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیلی اطفال و جوانان ایرانی مصوب خردادماه  8و 7از تاریخ تصویب این قانون مواد 

 

اینجانب                                   متولد سال                    به شماره شناسنامه                          صادره از                  .                         

خدمت نمایم.  

فرزند                          پذیرفته شده در رشته                                        آزمون ورودي دوره کاردانی / کارشناسی 

سال 1397، که با اطالع از الیحه مواد هفت و هشت قانون تأمین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی 

که در جلسه مورخ 59/03/12 شوراي انقالب جمهوري اسالمی ایران به تصویب رسیده است و قبول تکالیف خود، 

عالقمند هستم در طول دوره کاردانی از مزایاي آموزش رایگان طبق قانون مذکور استفاده نموده و تعهد می 

نمایم که برابر مدت استفاده از تحصیالت رایگان در هر موسسه اي که وزارت علوم، تحقیقات و فناوري مقرر نمود، 



 

 .نیمسال می باشد 8نیمسال و کارشناسی پیوسته  4مدت مجاز نیمسال آموزشی کاردانی و کارشناسی ناپیوسته 

  یرنتتنیداشته باشند. پرداخت بصورت ا یقبل یبده دینبا نکهیضمن ا ندیرا پرداخت نما شهریه یستیانتخاب واحد با یشبانه برا انیدانشجو

 انجام می پذیرد. یدر نرم افزار آموزش

 شخصا انتخاب واحد می نماید. ،انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود توسط دانشگاه انجام می گردد، از ترم دوم دانشجو

 د.در انتخاب واحدها رعایت پیش نیاز و همنیاز دروس و همچنین دقت در عدم انتخاب واحدهای با تداخل امتحانی الزامی می باش

واحد  52در ترم چهارم و درس کارآموزی و پروژه بعد از گذراندن  2درس کارورزی-در ترم اول 1ی تحصیلی درس کارورزیدر برخی رشته ها

 .اخذ می گردد

 واحد( را اخذ نمایند. 24واحد درس مانده داشته باشند می توانند کل واحدها ) 24دانشجویان ترم آخر،در صورتیکه حداکثر 

 .جهت مشاهده وضعیت دانشجو و انتخاب واحد می باشد سایت آموزشی دانشگاه فنی به نشانی 

 شرایط اخراج دانشجو : 

 

 

 کمیسیون موارد خاص:

سجاد  سامانه  شجو در  سیون موارد خاص با ثبت نام دان سامانه کاربری و ثبت و ( )اخذ مجوز کمی ورود به 

 درخواست توسط دانشجو انجام می پذیرد)راهنمای درخواست در سایت دانشکده موجود می باشد(

صیل در ترم بعدی-1 شد جهت ادامه تح شده با شروط  شته دوبار م شجو در ترم گذ صورتیکه دان سیون موارد خاص مجوز  در  نیاز دارد از کمی

 .الزم را اخذ نماید

 با سه بار مشروطی الزم است دانشجو دوباره مجوز الزم را از کمیسیون موارد خاص اخذ نماید.-2

تشخیص و اعالم کمیسیون موارد خاص  به نیمسال می باشد. 4مدت سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویان مقطع کاردانی و کارشناسی  -3

 انتخاب از قبل باشند شش یا پنج ترم در که دانشجویانی نتیجه در.شود می افزوده فوق های زمان مدت به نیمسال یک ضرورت، صورت در و

  سنوات( نمایند)افزایش اخذ خاص اردوم کمیسیون از را الزم مجوزهای باید واحد

 

 (18مشمول شده و باید خدمت مقدس سربازی را بگذرانند)سال تولد+ سالگی 18سن همه فرزندان ذکور خانواده در -1

 ( اقدام نمایند.معافیت تحصیلیافراد ذکوری که در دانشگاه قبول می شوند باید نسبت به اخذ مجوز از حوزه نظام وظیفه )-2

دانشگاه و هنگام ثبت نام بال استثنا باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام وظیفه خود تمامی دانشجویان جدیدالورود در بدو ورود به -3

 اقدام نمایند.

 دانشجویانی که معافیت تحصیلی اخذ ننمایند از تحصیل آنان در هر مرحله ای که باشند جلوگیری خواهد شد.-4

صورت اینترنتی بوده-5 صیلی ب ست معافیت تح شجو  درخوا ستی با مراجعه به مراکز پلیس +و قبل از آن دان سائی  10بای شنا و ارائه کارت 

  خود را ثبت نمایند. در سامانه نظام وطیفه درخواست رقمی سخا اقدام نموده و سپس 5ذ کد پنج/معتبر نسبت به اخ

 

 
ملزوم به رعایت کلیه بندهای آن می باشم ضمن مطالعه مطالب فوق  .................................................................اینجانب   

              امضاء و اثر انگشت

 نکات مهم و تعهدنامه آموزشی

 

 نکات بسیار مهم در معافیت تحصیلی دانشجویان
 

12ترم مشروط معدل کل زیر 3دانشجویان سه/ -2 10ترم مشروط شده اند با معدل کل زیر ده/ 2دو/دانشجویانی که -1    

بار مشروط شده  4دانشجویانی که چهار/-4                       بدون مجوز افزایش سنوات 7و هفت/ 6دانشجویان ترم شش/ -3

            اند

https://bustan.tvu.ac.ir/
https://portal.saorg.ir/


 بااطالع دانشجویان جدیدالورود می رساند:

 قبل از مراجعه حضوری نسبت به ثبت نام و ثبت درخواست معافیت تحصیلی از طریق سایت نظام وظیفه به نشانی

/https://sakha.epolice.ir اقدام نمایید. 

 کلی: یطشرا

  (18رسیده باشد)تاریخ تولد+مشمول به سن مشمولیت  

  ول فاقد غیبت باشدممش 

 (18)سال تولد+مشمول شده و باید خدمت مقدس سربازی را بگذرانند سالگی 18سن همه فرزندان ذکور خانواده در -1

 .( اقدام نمایندمعافیت تحصیلیافراد ذکوری که در دانشگاه قبول می شوند باید نسبت به اخذ مجوز از حوزه نظام وظیفه )-2

تمامی دانشجویان جدیدالورود در بدو ورود به دانشگاه و هنگام ثبت نام بال استثنا باید نسبت به تعیین تکلیف وضعیت نظام -3

 .وظیفه خود اقدام نمایند

 .دانشجویانی که معافیت تحصیلی اخذ ننمایند از تحصیل آنان در هر مرحله ای که باشند جلوگیری خواهد شد-4

 مراجعه به سایت نظام وظیفه و ثبت درخواست معافیت تحصیلی مطابق فایل راهنما-5

تشخیص و اعالم  به .نیمسال می باشد 6نیمسال و کارشناسی  5مدت سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویان مقطع کاردانی  -6

 .شود می افزوده فوق های زمان مدت به نیمسال یک ضرورت، صورت در کمیسیون موارد خاص و

دقت داشته باشند  10دانشجویان گرامی بایستی به تاریخ اتمام معافیت تحصیلی درج شده در برگه دریافتی از مراکز پلیس+ -7

 . اقدام نمایندو اگر تا آن تاریخ فارغ التحصیل نشوند باید نسبت به اخذ سنوات ارفاقی با مراجعه به بخش نظام وظیفه 

نتوانند فارغ التحصیل شوند موظفند با مراجعه ترم( 6ترم و کارشناسی  5کاردانی دانشجویانی که در سنوات مجاز تحصیلی) -8

)راهنمای ( ثبت نام و درخواست افزایش سنوات تحصیلی خود را ثبت نمایندhttps://portal.saorg.irبه سامانه سجاد)

 .دسترس است( در afo.ac.irبه نشانی  سامانه سجاد در سایت دانشکده

 گرامی توجه داشته باشند نظام وظیفه یک امر شخصی بوده و بایستی توسط شخص دانشجو پی گیری شود.دانشجویان  -9

 

 

 

 

 

https://sakha.epolice.ir/


 10رقمی سخا از مراکز پلیس+ 5دریافت کد 

ملی نشانگر هویت همه افراد جامعه  کد چند رقمی است که به همه افراد مذکر داده می شود؛ به عبارتی همانطور که کد یک د سخاک

خود را  خدمت سربازی مراحل اعزام به مشموالن است که با آن می توانندنیز نشانگر هویت  کد سخا چه خانم ها چه آقایان است،

 کنترل کنند

بدون توجه به ارگانی که مشموالن  کد رقمی می باشد که برای هر مشمول و هر فرد منحصر به فرد است. این 5یک شناسه  کد سخا

سایت سازمان نظام  می توانند با مراجعه به شناسه پنج رقمی در آن را دارند، صادر می شود. مشموالن، با داشتن این خدمت قصد

 .اطالع پیدا کنندخود  نظام وظیفه از وضعیت وظیفه

اقدام کنید. اگر  10به دفاتر پلیس + واکسن سربازی کافی است نسبت به ارائه برگه وضعیت مشمول و برگه دریافت کد سخا برای

شما مانند عکس سه در چهار، آخرین مدرک تحصیلی و... کامال درست و تکمیل بود، کارکنان دفاتر  مدارک اعزام به خدمت تمامی

توسط کارکنان  کد سخا عمومی ناجا ثبت می کنند. پس از ثبت درخواست شما، نظام وظیفه درخواست شما را در سازمان 10پلیس +

 .به شما تحویل داده می شود 10دفاتر پلیس +

 بازیابی کدسخا:

رفته و سپس بر روی گزینه فراموشی رمز عبور که منظور  سایت سخا ابتدا به ملی ریافت کد سخا با شمارهبرای د

خود را وارد کرده و سپس شماره موبایل  کد ملی است کلیک کنید. در صفحه جدید پیش روی خود، ابتدا سخا کد همان

برای مشمول پیامک شده و شما  کد سخای سربازی ثبت و گزینه ارسال پیامک را بزنید. پس از چند دقیقههمراه خود را 

 .می توانید وارد سیستم شوید

 

 

 

https://www.heyvagroup.com/shownews/8095/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html
https://www.heyvagroup.com/shownews/8605/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-vazifeh.police.ir.html
https://www.heyvagroup.com/shownews/8605/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-vazifeh.police.ir.html
https://www.heyvagroup.com/shownews/8605/%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%B8%DB%8C%D9%81%D9%87-vazifeh.police.ir.html
https://www.heyvagroup.com/shownews/8146/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html
https://www.heyvagroup.com/shownews/8146/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C.html


 یان ورودی جدیدثبت نامی دانشجو اطالعات فرم

 

 نام و نام خانوادگی دانشجو :

 

 رشته قبولی : کد ملی : نام پدر :

 کارشناسی   کاردانی       ی:قبول و دوره مقطع

 روزانه            شبانه
 :نیمسال ورودی

 ___بهمن        ___مهر

 موبایل شبکه های اجتماعی : شماره شماره موبایل :

 منزل : تلفن ثابت و آدرس شماره تماس ولی دانشجو :

 

 

 ؟دارید بین دانشجویان را شرکت در مسابقات اجرایی همکاری و تمایل به  به عالقمند ورزشی یک از رشته هایکدام  در

 سایر :         ورزش های همگانی   ورزشهای رزمی             دارت           شطرنج         فوتبال           فوتسال              والیبال           بسکتبال            تنیس روی میز             
 

 ل انتخاب نمایید. انجمن ها و کانون های مورد عالقه خود را جهت عضویت و همکاری به شرح ذی

انجمن هنری         ادبی             انجمن صنایع شیمیایی          انجمن صنایع غذایی           انجمن تأسیسات          انجمن           انجمن نرم افزار: انجمن گرافیک            انجمن مکانیک             انجمن های علمی 

 ج دانشجویییویی هالل احمر             بسشجکانون دان          ی فرهنگی         کانون قرآن و عترت               کانون همیاران سالمتکانون هانجمن های ورزشی          ا

 

  (اتاق امور دانشجویان تحویل نمائیدبه  نامه خود را  پوشش بودن ، در اسرع وقت معرفیمی باشید؟ ) درصورت تحت ارگان های ذیل سازمانها و یک از کدامتحت پوشش 

 بهزیستی            امام خمینی )ره( کمیته امداد   ( فرزند آزاده                   %25فرزند شهید         فرزند جانباز باالی  ):  بنیاد شهید و امور ایثارگران

 

در صورت عالقه مندی به برنامه های فرهنگی و هنری و تمایل به همکاری و شرکت در مسابقات ذیل گزینه مورد نظر را انتخاب نمائید : 

 قرآن و عترت           اذان           احکام         نهج البالغه          خوشنویسی           عکاسی        موسیقی        طراحی         سرود         تئاتر             مقاله نویسی           شعر          داستان نویسی          قصه گویی 

 تلخیص کتب           فیلم کوتاه          برنامه نویسی 

 

Ali Khazani
Draft

Ali Khazani
Draft


	اطلاعیه ثبت نام.pdf (p.1)
	چک لیست.pdf (p.2)
	Form.pdf (p.3-7)
	2.pdf (p.1-2)
	3.pdf (p.3)
	5.pdf (p.4)
	فرم دانشجو.pdf (p.5)

	اطاعیه های ثبت معافیت.pdf (p.8-9)
	فرم اموردانشجویان.pdf (p.10)

