بسمه تعالي

در این قسمت چیزی ننویسید
شماره دانشجویی:

فرم ثبت نام دانشجویان کارشناسی
اطالعات زیر را مطابق شناسنامه و سایر مدارک معتبر به طور دقیق و خوانا تکمیل نمایید.
 – 1مشخصات شناسنامه ای:
نام:

نام خانوادگی:

نام پدر:

محل صدور:

تاریخ تولد:

جنسیت:

کد ملی :

تابعیت:

دین :

وضعیت تاهل :مجرد  متاهل 
معاف 
وضعیت نظام وظیفه :مشمول 

شماره شناسنامه:

مرد 

زن



مذهب :

پایان 

 - 2آدرس محل سکونت فعلی:
کشور:

استان:

پالک:

کد پستی ده رقمی:

شهر:

خیابان:

تلفن منزل:

تلفن همراه معتبر:

دور نگار:

پست الکترونیک:

تلفن ضروری:

کوچه:

تلفن محل کار:

آخرین مدرک تحصیلی:

مقطع کاردانی  /کارشناسی
ردیف

نام رشته

نام گرایش

نام دانشگاه

نام کشور  /شهر

معدل کل

سال ورود

لطفا آدرس پستی دانشگاه محل اخذ آخرین مدرک تحصیلی را جهت دریافت استعالم مدرک به دقت بنویسید :

سال اخذ مدرک

 -3سوابق تحصیلی:

مقطع دیپلم (جدید  -قدیم)  /پیش دانشگاهی
نام رشته

نام کشور  /شهر

نام دبیرستان

معدل کل

سال اخذ مدرک

سال ورود

 – 4سوابق شغلی:
ردیف

نوع شغل

سمت

دولتی  /غیر دولتی

نام محل کار

میزان و نحوه استفاده از IT

تاریخ شروع

تاریخ اتمام

1
2
3

 – 5دوره های آموزشی گذرانده شده :
ردیف

نام دوره

مشخصات دوره

موسسه محل اخذ مدرک

میزان تسلط بر مطالب

تاریخ شروع

1
2
3
4
5
8

 -6آشنائی با زبانهای خارجی با مدرک:
آشنائی با زبانهای خارجی با مدرک
1

تسلط کامل:

ترجمه  مکالمه 

2

تدوین 

3

تاریخ اتمام

 -7مطالب مرتبط با موضوعات پژوهشی (ارائه مقاله ،کتاب  ،طرح پژوهشی  ،اختراع ،شرکت در کنفرانس های داخلی و بین
المللی) خود را به ترتیب تاریخ بنویسید :
ردیف

موضوع پژوهش

عنوان

محل چاپ /ثبت

تاریخ چاپ  /ثبت

انجام یا ارائه  ،چاپ ،ثبت (داخل و خارج)

1
2
3
4
5

 :9تعهدات دانشجو:

 آشنایی کامل و اطالع از مقررات دانشگاه و آیین نامه اجرایی بعهده داوطلب می باشد.
 پس از شروع کالسها در صورت انصراف از تحصیل هیچ مبلغی از شهریه نیمسال اول عودت داده نخواهد شد .دانشجوی
متقاضی خود را ملزم به جبران خسارت موسسه و در نتیجه انصراف مطابق مقررات خود می داند.
 تامین تجهیزات و امکانات الزم اعم از نرم افزار ،سخت افزار ،اینترنت و غیره برای دسترسی به محتوای درسی بعهده دانشجو
می باشد.
 موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش هیچ گونه تعهدی در ارتباط با تخفیف یا تقسیط شهریه و یا پرداخت وام دانشجویی و
تامین خوابگاه و غیره ندارد.
 آشنایی با مبانی فناوری اطالعات و نحوه استفاده از رایانه بعهده دانشجو است و موسسه تعهدی در آموزش این موارد ندارد.
 امتحانات پایان ترم موسسه مطابق قوانین وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری بصورت حضوری و درهر مکانی که موسسه تصمیم
بگیرد برگزار می گردد.

 رعایت شئونات اسالمی و اجتماعی و برخورد مناسب با دانشجویان ،کارکنان و اساتید موسسه آموزش عالی فاران مهر دانش و
پیروی از مقررات آموزشی و انضباطی موسسه در هر محیطی اعم از خصوصی یا مجازی الزامی است.
 هرگاه و در هر موردی که خالف اطالعات نگاشته شده توسط دانشجو ثابت گردد ،موسسه قادر خواهد بود ضمن جلوگیری
از ادامه تحصیل وی ،برخورد قانونی الزم را مطابق مقررات وزارت علوم انجام دهد و دانشجو حق هیچ گونه اعتراضی
نخواهد داشت.
 کلیه ارتباطات دانشجو با موسسه مستقیماً توسط دانشجو باید انجام پذیرد( .موسسه هیچ مسئولیتی در قبال پاسخگویی به
خانواده دانشجو را نخواهد داشت مگر با وکالت نامه رسمی و موردی)

اینجانب................................................................متقاضی ثبت نام در رشته  ....................................مقطع کارشناسی موسسه آموزش
ﻋﺎﻟﯽ ﻣﺠﺎزي ﻓﺎران ﻣﻬﺮ داﻧﺶ در ﺳﺎل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ  ،97-98ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻢ ﮐﻠﯿﻪ ﻣﻮارد ﻗﯿﺪ ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻓﺮم را ﺑﺎ دﻗﺖ و ﺻﺤﺖ ﭘﺮ ﻧﻤﻮده،
آﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ را دﻗﯿﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮد را ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ از ﺿﻮاﺑﻂ آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻀﺒﺎﻃﯽ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﯽ داﻧﻢ .ﺑﺪﯾﻬﯽ
اﺳﺖ در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﻪ ﺧﻼف اﻇﻬﺎرات اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ اﺛﺒﺎت ﮔﺮدد و ﯾﺎ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻘﺮرات اﻋﻼﻣﯽ ﻋﻤﻞ ﻧﻤﺎﯾﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ
ﺿﻤﻦ ﺟﻠﻮ ﮔﯿﺮي از اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ،ﺑﺮﺧﻮرد ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻻزم را اﻋﻤﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

تاریخ :
امضاء و اثرانگشت:

