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 تعالی بسمه 

 

 برادر و خواهر گرامی :

تحت  احل زندگیامی مرمناسبت ورود به محیط مقدس دانشگاه ، آرزومندیم که در تمه ضمن عرض تبریک قبولی و خیر مقدم ب

 .توجهات و عنایات خداوند موفق و موید باشید

 االت زیر بطور کامل پاسخ دهید:تکمیل پرونده دانشجویی خود به سؤ لطفاٌ جهت

                    ماره شناسنامه:        ش                  نام و نام خانوادگی:                                                نام پدر:                  

 هل:           ضعیت تأو                      : بمذه /نمحل صدور:                   محل تولد:                     تاریخ تولد:                      دی

                                شی:    :                              گروه آموزدیپلموضعیت نظام وظیفه:                     تاریخ اخذ 

 :موسسه اخذ مدرک

    وع سهمیه قبولی در دانشگاه:ن               سال پذیرش:                                           رشته قبولی در دانشگاه:       

 تاریخ ثبت نام در مرکز:

 آدرس منزل:                                                                             

 ست الکترونیکی: پ                   کد پستی:                        تلفن ثابت :                     تلفن همراه:     

 .خود را در جدول زیر بنویسید )پدری( مشخصات خانواده

 تلفن آدرس  میزان تحصیالت شغل سن نسبت نام و نام خانوادگی ردیف

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

 

 .ل زیر بنویسیدسوابق تحصیلی خود را در جدو

  محل اخذ مدرک سال اخذ مدرک مدرک تحصیلی
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 .ایثارگران هستید جدول زیر را تکمیل نمائید یا در صورتی که از خانواده محترم شاهد

 ....................: .......................نوع نسبت با شهید         □خیر         □بلی           :خانواده شهدا

 .................................. رگریا......کد ایثانبازی...........درصد ج ........................ نوع نسبت با جانباز    □خیر      □بلی       :خانواده جانبازان

 وضعیت نظام وظیفه )ویژه برادران(

 ..................................................... تاریخ پایان خدمت: .تاریخ شروع خدمت: ......................         ت کرده:خدم

 یخ انقضاء: ..........................تار        □موقت        □تحصیلی       □پزشکی       □تکفل      □دائم         :       معافیت

 ...............................تاریخ شروع خدمت: ............             :در حین خدمت

 تاریخ اعزام به خدمت: .......................................             :آماده به خدمت

 وضعیت شغلی

   ........ ................................نام ببرید    □آزاد    □موسسات خصوصی    □سازمان غیر دولتی     □شاغل : سازمان دولتی  

 □خرید خدمت   □قراردادی     □آزمایشی      □پیمانی    □نوع استخدام :  رسمی 

 ................................................................................................. : کار نشانی و تلفن محل ..................................... عنوان آخرین پست سازمانی:

   تاهلوضعیت  

 .............تعداد فرزندان: ..     □متاهل     □مجرد  

 □شاغل     □شغل همسر :   خانه دار 

 ....................................................................................نشانی و شماره تماس محل کار همسر : ..........................................................

 .های فوق برنامه جدول زیر را تکمیل نمائید در صورت عالقمندی به شرکت در فعالیت

 در کدام فعالیت زیر مایل به فعالیت هستید :

 .................................................سایر .....................................  □پژوهشی    □علمی   □فرهنگی    □ورزشی   □هنری 

 سابقه فعالیت خود را در رشته مورد نظر بیان نمائید .

 در صورتیکه فعالیت اجتماعی، فرهنگی، سیاسی یا حضور درجبهه داشته اید جدول ذیل را تکمیل فرمائید.

 نام نهاد یا محل فعالیت
 یا حضور در جبهه

 نوع فعالیت
 

 مدت فعالیت از
 ........تا تاریخ......تاریخ.......   

 توضیحات سمت یا مسئولیت
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 ید :ل نمایچنانچه تاکنون با ارگان دولتی و یا نهاد انقالبی همکاری و یا ارتباط داشته اید، جدول زیر را تکمی
 آدرس و شماره تلفن محل فعالیت نوع همکاری و ارتباط تا تاریخ از تاریخ نام نهاد یا ارگان ردیف

      

      

 مشخصات پنج نفر معرف )پر نمودن همه قسمت ها الزامی می باشد( :  

 شماره تلفن آدرس مدت آشنایی شغل میزان تحصیالت نام و نام خانوادگی

      

      

      

      

      

 :در صورت تاًهل مشخصات همسر یا همسران )اعم از قبلی و فعلی ( را ذکر فرمائید 

 نام پدر: وادگی :نام خان نام :

 محل تولد : تاریخ تولد : شماره شناسنامه

 میزان تحصیالت : مذهب : نام خانوادگی قبلی :

 تابعیت قبلی :                                 فعلی : شغل قبلی :                              فعلی :

 آدرس دقیق و شماره تلفن:

 )مربوط به متاٌهلین ( مشخصات اعضای خانواده خود را در جدول ذیل ذکر نمائید.

 آدرس و تلفن شغل تحصیالت سن نسبت نام پدر نام و نام خانوادگی

       

 آدرس محل سکونت خانواده و کروکی دقیق با ذکر شماره تماس :

 

 

را بعهده می گیرم و  یت کلیه مندرجات فوقده و مسئولاسخ دا..... در کمال صحت و سالمت به سواالت فوق پاینجانب .................................................

  ام خانوادگیام و نن                       در صورت اثبات هر گونه مغایرت در هر مرحله از تحصیل دانشگاه می تواند هر گونه تصمیمی را اتخاذ نماید. 

 امضاء و اثر انگشت
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 عهد نامهت

 

               ...............................................نامه سابه شماره شن ................................. فرزند .................................................... اینجانب

                  .............................................................رایش گ با.................. ............................. دانشجوی دوره کاردانی /کارشناسی رشته

به وزارت علوم،  ی شهربابک وابستهکاربرد  -رکز آموزش علمیم 13......... -........ دوم سال تحصیلی پذیرفته شده در نیمسال اول/

 م که :تحقیقات و فناوری متعهد می گرد

رعایت  14/06/74رخ شورای عالی انقالب فرهنگی مو 358کلیه نکات مطرح شده در آیین نامه انضباطی مصوب جلسه  –الف 

 نموده و خود را ملزم به رعایت و اجرای دقیق آن بدانم.

وطه ، قررات مربم کلیه بخشی از مقررات آموزشی و مقررات جلسه امتحان را دریافت نموده و ضمن آگاهی و رعایت کامل –ب 

 خود را ملزم به اجرای دقیق آن می دانم.

 ها و موسسات آموزش عالی نمی باشم. در حال حاضر دانشجوی هیچ یک از مراکز ، دانشگاه –ج 

عایت رورت کامل ده ام بصکه در آن پذیرفته شدر طول مدت تحصیل کلیه شئونات اسالمی و اخالقی و قوانین مرکز آموزش  –د 

 .می نمایم

ی به ودمان جارپ یمسال/نکلیه مدارک تحصیالت متوسطه/کاردانی و نواقص پرونده خود را به شرح زیر حداکثر تا پایان  –ه 

 : آموزش تحویل نمایم

1-       2-                                                         3- 

ن دوره تحصیل ر تا پایاراکز دیگعدم امکان انتقال و جابجایی به ماینجانب با آگاهی کامل از مقررات آموزشی مرکز از جمله  –و 

 )مگر با مجوزهای الزم( ثبت نام نموده ام.

وطه اقدام قررات مربمطابق در غیر اینصورت مرکز می تواند در هر مقطعی از ادامه تحصیل اینجانب ممانعت به عمل آورده ، م

 هم داشت.نماید و اینجانب حق هیچ گونه اعتراضی را نخوا

 

 دانشجو :و اثر انگشت امضاء 

       

     



5 
 

 
 کمیته انضباطی و حراست دانشگاه

 

 

 خواهر و برادر گرامی دانشجو :

حمیلی، تق و جنگ حها، تحقق وصایای شهدای راه  های واالی اسالمی در محیط دانشگاه منظور تحکیم و تثبیت ارزشه ب

ن فرض دانشجویا تمامی و در اجرای مصوبات شورای عالی انقالب فرهنگی، بردستیابی به اهداف نظام مقدس جمهوری اسالمی 

مشروحه  ها موارد نشگاهاست که ضمن رعایت کلیه مقررات اداری و آموزشی و سایر قوانین نظام جمهوری اسالمی در محیط دا

 رعایت نمایند. ذیل را دقیقاً

 الف . رعایت موارد زیر جهت خواهران الزامی است :

 مشکی. وهوه ای های سنگین نظیر سرمه ای، ق نتو و شلوار مدل ساده و بلند از پارچه ضخیم و یکرنگ در رنگما .1

 ای ساده بدون هر گونه تزئین.ه مقنعه بلند و ضخیم با رنگ .2

 های سنگین. های پاشنه کوتاه در رنگ های سنگین و کفش های ضخیم در رنگ استفاده از جوراب .3

 زدن ناخن ها ، عطر و سایر لوازم آرایش. وع آرایش از قبیل الکپرهیز از هر ن .4

 ب . موارد زیر برای برادران ممنوع می باشد :

 های تند و زننده. استفاده از پیراهن های آستین کوتاه و یا پوشش با رنگ .1

 استفاده از لباس های تنگ و چسبان یا باز گذاشتن یقه پیراهن. .2

 غیر متعارف.استفاده از تزئینات  .3

 

رخورد ج . کمیته انضباطی و حراست دانشگاه ناظر برحسن اجرای این بخشنامه بوده و با متخلفین طبق مقررات ب

 . بدیهی است کمیته مرکزی انضباطی دانشجویان نیز بطرفی مقتضی پیگیر حسن اجرای اینقاطع خواهند نمود

 بخشنامه خواهند بود.

 

کلیه مقررات آموزشی،  مدرگمتعهد می  ..................................... دانشجوی رشته ..........................................اینجانب ...............

ورت عدم ده و در صت نموانضباطی و شئونات اسالمی و شایسته یک دانشجوی مسلمان را در محیط دانشگاه و خارج از آن رعای

 برابر مقررات رفتار نماید.باطی می تواند رعایت موارد فوق کمیته انض

 دانشجو و اثر انگشت امضاء

    

 


