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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 ...............پیوست : ...........

 کاردانی / کارشناسیشدگان نام پذیرفتهپیش ثبت :109کاربرگ 

 13--سال  -------سال یمن

 رشته: -------------------------------- مرکز آموز  علمی ـ کاربردي

 شدهمشخصات پذیرفته

ي
رد
ت ف
عا
ال
اط

 

 شماره شناسنامه: نام پدر: نام خانوادگی: نام:

 :(اتباع برای)شماره کارت هویت (:اتباع شماره گذرنامه)برای نیستم  اتباع: هستم  کدملی:

  محل صدور شناسنامه: تاریخ تولد: محل تولد:

 دین: تابعیت: مرد    نسیت: زن ج تاریخ صدور:

 :کدپستی :شهر استان: سکونت محل متاهل تاهل: مجرد وضعیت

  :الکترونیك پست  :سکونت محل آدرس

 تلفن همراه: تلفن ضروری:  تلفن به همراه کد:

ی
یل
ص
ح
ق ت
واب
س

 

 ............................. با معدل کل ................................... در تاریخ .......................................دارای )دیپلم کامل متوسطه(/)کاردانی( در رشته .............................

 باشم.می

 باشم دارای مدرک معادل یا داخلی نمی

  باشممی داخلی یا معادل مدرک دارای

 اخذ مدرک: موسسه گرایش: رشته تحصیلی: آخرین مقطع تحصیلی:

 معدل: تاریخ اخذ: شهرستان اخذ مدرک: استان اخذ مدرک:

یه
هم
س

 

 کد ایثارگری: ایثارگران قبولی سهمیه -----کد اشتغال: شاغل وضعیت اشتغال: آزاد

فه
ظی
م و
ظا
ن

 

 کارت پایان خدمت  )... کارت معافیت دایم )پزشکی، کفالت و 

 اعتبار برگ معافیت موقت بدون غیبت و دارای  معافیت تحصیلی 

  ام(و قبل از آن )تغییر سن نداده 1343متولد نیمه اول سال  پرسنل پایور شاغل در نیروهای مسلح 

 طالب علوم دینی دارای معافیت تحصیلی  زمان خدمت با تحصیلعدم تداخل هم 

جو و مرکز آموزشی، عواقب ناشی از عدم صحت اطالعات فوق در کلیه مراحل تحصیلی و با توجه به عدم امکان تغییر اطالعات فوق پس از تایید دانش تذکرات:
گردد، بر عهده دانشجو خواهد م تمدید دوره مرکز آموزش میقبولی دانشجو و عد منجر به لغو نوع مدرک،  معدل و سهمیهالتحصیلی به خصوص در مواردی مانند فارغ
 بود.

 تایید دانشجو:
 نام و نام خانوادگی دانشجو     باشم.می / نوع مدرک / سهمیه مغایرت معدلدارای 

 تاریخ، امضاء و اثرانگشت        است تایید مورد ام،کرده وارد که اطالعاتی
 

 تایید مرکز آموزشی:
 گردد. اطالعات فوق به استناد مدارک موجود ارایه شده دقیقا تطبیق گردید و صحت مندرجات تایید می

 گردد. فوق به دلیل داشتن مغایرت معدل / سهمیه / نوع مدرک تایید نمی اطالعات
 مغایرت اطالعات آموزشی در سامانه ثبت گردید.  *
 .شودمی فعال خودکار طور به مربوطه گزینه دانشگاه، آموزشی سامانه در مرکز سوی از مغایرت ثبت و تایید صورت در* 

 نام ونام خانوادگی مدیر/معاون آموزشی مرکز  نام و نام خانوادگی مسئول ثبت نام مرکز   نامنام و نام خانوادگی کارشناس ثبت
 امضامهرو     تاریخ و امضا    امضا و تاریخ

 

محل الصاق 

 عکس / بارگذاری
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 دبیرخانه شورای انضباطی دانشگاه                                          

 : تعهد نامه110کاربرگ 

 :ضرت علی )ع(ح

 ا باشید و خود نیز بدان امر کنید، نهى از منکر را بپذیرید و خود نیز از آن نهى کنید.امر به معروف را پذیر

 

 هـایدانشـگاه جـا کـهجدیـد  از آن ورودی دانشجوی شما به و خیرمقدم تحصیلی آغاز سال فرا رسیدن تبریك با

 دانشجوئی و اسالمی اتشئون رعایت و اجتماعی ، اخالقی سالمت حفظ هستند و و معرفت دانش مهد تحصیل ، کشور

 حفـظ جهـت آمـوزش عـالی انضـباطی مقـررات از ایچکیده بدینوسیله لذا است، ضروری بسیار مقدس مکان این در

 زیـر مـوارد رعایـت اسـت بـدیهی. گرددمی مساعدت و همکاری تقاضای شما و از دانشگاه یادآوری قداست و سالمت

 .گرفت خواهد قرار رسیدگی مورد ،ضوابط نظام آموزش عالی بقط شود کهمی محسوب تخلف آن رعایت عدم و الزامی

 الف( الزامات رفتاري:

 .اجتماعی و دوری از جرائم عمومیرعایت شئون ( 1

 آموزشی و مقررات اداری دانشگاهی ضوابط رعایت( 2

 .های دینیرعایت موازین اسالمی و حفظ حرمت (3

 رعایت اصول اخالقی و معیارهای فرهنگی( 4

 

نامه انضـباطی دانشـجویان آورده نامه و شیوهدر آیینبه تفصیل یادشده  مواردبه یادآوری است که هر یك از الزم 

رعایت  ی اولیه در محیط آموزشیهاضرورته این مراجع ضروری است. از جمله شده و برای آگاهی از مفاد آن، مطالع

 :گرددتبیین میمختصراً باشد که در ادامه پوشش دانشجویان می

 ب( الزامات پوشش:

 : دختران پوشش ضوابط

 هـای محـیط ، هـا جشـن نظیـر هـا محیط سایر لباسهای با و بوده دانشگاه شأن در و مناسب وضعیتپوشش با   -1

 .باشد افراطی مدهای از دور به و متفاوت...  و ورزشی ، تفریحی

 نگردد. وجهت جلب موجب و نباشد زننده و تند و بوده متعادل باید لباسها رنگ -2

 هـای پـوتین(  سـانت 5 باالی)  بلند خیلی های پاشنه. باشد دانشگاه منزلت و شأن خور در و ساده باید ها کفش -3

 باشد.نمی مجاز ، گردد می استفاده ویژه مجالس و ها مهمانی در که هایی کفش و بلند

 .باشدمی الزم آموزشی های محیط در جوراب پوشیدن -4

 .باشد... (  و ساعت ، ازدواج حلقه) مجاز مصادیق از باید آموزشی محیط در استفاده مورد رآالتزیو و جواهرات -5
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 شماره : ............................

 تاریخ : .............................

 پیوست : ..........................

 

 : تعهد نامه110ادامه کاربرگ 

 .تند معطر مواد از استفادهعدم  -6

 ها و عدم نقاشی.متعارف بودن ناخن -7

 پوشش با استفاده از مقنعه. -8

 مانند نامناسب چادرهای و باشد داشته وصله یا پاره تعمدی که شلوارهایی و کوتاه و چسبان شلوارهای از استفاده -9

 .است ممنوع توری و نازک چادرهای

 

 : پسران پوشش ضوابط

 .است ممنوع نوع هر از پاپیون و کراوات از استفاده -1

 .است ممنوع باشد تهداش وصله و پارهتعمدی  که شلوارهایی و نازک و تنگ ، چسبان و کوتاه شلوارهای از استفاده -2

 .است ممنوع بند دست ، بند مچ ، زنجیر ، بند گردن ،( ازدواج حلقه استثنای به) زیورآالت  از استفاده -3

 بیش مو بودن بلند(  ابرو برداشتن و بافتن ، کردن فر ، کردن مش)  زننده و موی تند آرایشهای و رنگها از استفاده -4

 .باشد می ممنوع...  و بیاید تر پایین سلبا یقه از بطوریکه معمول حد از

 .است ممنوع...  و رکابی یا ای حلقه مانند کوتاه خیلی آستین ، چسبان و تنگ ، مردانه اندامی لباسهای -5

 

............... صـادره از ........................ بـا فرزند.........................به تاریخ تولد........................ متولد ..................................... اینجانب

قطـع ...................................... کدملی ............................................دانشجوی رشته تحصـیلی ..................................................... م

دانشـجویی، انضـباطی،  آموزشـی، مقررات تمامی رعایت و نیز فوق موارد به نسبت شوم می متعهد ورودی ...................

تواند موضوع را بررسـی و مرجع ذیربط میبوده و در صورت هرگونه تخلف،  و پایبند کوشا دانشگاهاخالقی و فرهنگی 

 طبق ضوابط و مقررات انضباطی دانشگاه با بنده رفتار نمایند.

 تاریخ:

 دانشجو:گشت و اثر ان امضاء

 

       :نشانی محل سکونت

 

                     :نشانی محل کار

 :تلفن ضروری

 تلفن همراه:
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 --------------کاربردی  -مرکز آموزش علمی--------دانشگاه جامع علمی ـ کاربردی واحد استان

 ایمهندسی فناوری و کارشناسی حرفهروکش پرونده آموزشی مقطع : 113کاربرگ

 مجوزها:

کمیسیون / شورا بررسی 
 موارد خاص استان

کمیسیون / شورا بررسی 
 موارد خاص مرکز

شوراي تخصصی 
 آموزشی ستاد

شوراي تخصصی 
 آموزشی استان

شوراي تخصصی 
 آموزشی مرکز

شوراي تخصصی 
 سنجش و آزمون

شوراي تخصصی 
 دانشجویی

کمیته نقل و 
انتقاالت 
سازمان 
 مرکزي

   

 کلیه صفحات کپی شده باید ممهور به مهر برابر اصل گردیده و دارای مهر و امضا مرکز باشد.: 1تذکر 

 سازی مدارک در پرونده براساس فرم روکش پرونده باشد.مرتب: 2تذکر 
 باشد.مسولیت حسن اجرای تشکیل پرونده آموزشی بر عهده معاون آموزشی مرکز می: 3تذکر 
 شده است. ریز موارد مجوزها اعم از شورای آموزشی و بررسی موارد خاص در دستورالعمل تشکیل پرونده آموزشی دانشجویان اشاره : 4تذکر 

 نام و نام خانوادگی معاون آموزشی مرکز     نام و نام خانوادگی رئیس / سرپرست مرکز

 مهر و امضا       مهر و امضا     

 

 اطالعات فردی
 کدملی:                            نام:                                       نام خانوادگی:                                                   نام پدر:

 شماره تماس محل کار: اس ضروری:وضعیت نظام وظیفه:                                 شماره تم
 آدرس منزل:

 آدرس محل کار:  
 

 اطالعات آموزشی
 شماره دانشجویی: شماره پرونده مندرج در فهرست پذیرش سازمان سنجش:

 عنوان رشته و کدرشته: تاریخ شروع به تحصیل:                                     سهمیه قبولی:
 اخذ کاردانی: تاریخ معدل مقطع کاردانی:

 ندارد       دارد    مغایرت موثر:                     6ترم         5ترم        4ترم         3ترم           2ترم        1ترم  های مشروطی: ترم

 وضعیت تحصیلی
 بازگشت به تحصیل  اخراج آموزشی  انصراف از تحصیل  درحال تحصیل 
 توضیحات بررسی مرکز مدارک ردیف
   پرسنلی همان سال زمینه سفید با پوشش مناسب 3×  4قطعه عکس  6 1
   تصویر برابر اصل شناسنامه عکسدار از تمامی صفحاتیك نسخه  2
   تصویر برابر اصل کارت ملییك نسخه  3
   تصویر برابر اصل وضعیت نظام وظیفهیك نسخه  4
   سنجش آموزش کشور دارای مهر و امضا مرکز یك نسخه تصویر  فهرست سازمان 5
   اصل گواهینامه موقت پایان تحصیالت مقطع کاردانی و تصویر برابر اصل آن 6
   برابر اصل آنتصویر و  مقطع کاردانیاصل ریز نمرات  7
   برابر اصل آن تصویر  اصل مدرک مقطع کاردانی و 8
   اصل تاییدیه تحصیلی مقطع کاردانی 9
   ارزیابی نهایی کارورزی 10
   109اصل کاربرگ پیش ثبت نام پذیرفته شدگان  11
   110اصل کاربرگ تعهد نامه  12
   218اصل کاربرگ ضوابط آموزشی )نسخه مخصوص پرونده آموزشی(  13
   برای دانشجویانی که درخواست معافیت تحصیلی دارند 202ارایه اصل کاربرگ  14
یا گواهی اشتغال به کار با امضا باالترین مقام مسئول 101 از سهمیه شاغل ارایه اصل کاربرگ  در صورت استفاده 15

   یا استفاده از سهمیه شاغل مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آن دوره
   برای دانشجویانی که گواهی پایان تحصیالت مقطع کاردانی آنان صادر نشده است. 102ارایه  اصل کاربرگ 16
   برای دانشجویانی که دارای مغایرت هستند. 104رایه اصل کاربرگ ا 17
   های صندوق رفاه دانشجویی مبلغ و کلیه مکاتبات در پرونده منظور گردد.در صورت استفاده از وام و کمك 18
              2ترم تابستان       1ترم تابستان   6رم ت      5ترم          4ترم   3ترم   2ترم    1ترم  درصد دانشگاه( 15فیش شهریه )حق نظارت  19

  2ترم تابستان       1ترم تابستان   6ترم       5ترم          4ترم   3ترم   2ترم    1ترم  درج کارنامه تحصیلی 20

 ردیف بایگانی




