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  پيوستهنافرم ثبت نام دانشجویان کارشناسی 

 

 4001     : 1400 اولی ترم ورود                                                                  رشته قبولی :                                       :                    داوطلبیشماره 

 اطالعات زیر را مطابق شناسنامه و سایر مدارک معتبر به طور دقیق و خوانا تکمیل نمایید.

 مشخصات شناسنامه ای: – 1

 :شماره شناسنامهنام پدر:                                              نام:                            نام خانوادگی:                             

  زن     جنسیت:  مرد          تاریخ تولد:             محل تولد:                                     حل صدور:              م

                                  متاهل      وضعیت تاهل: مجرد                  دین :                 مذهب :                 تابعیت:           ملی:                       شماره

             خدمت پایان        معاف        وضعیت نظام وظیفه:  مشمول 

 محل سکونت فعلی:نشانی  – 2

کد پستی واحد:           پالک:              کوچه:                       خیابان:                        شهر:                    استان:                  کشور: 

 :)فکس(  دور نگار                 تلفن منزل:                       تلفن محل  کار:                     ده رقمی:               

 ضروری:بستگان یا دوستان برای تماس تلفن                      :              دانشجو همراه معتبرتلفن 

نام  )نقطه(، امل نامساخته شده و نشانی آن شیا ...  yahooیا  gmailبایست توسط دانشجو در ی که میپست الکترونیکنشانی 

 )رعایت این بند الزامی است( ali.mohammadi4001@gmail.comمانند : باشد.  4001عدد خانوادگی دانشجو و 

 آخرین مدرک تحصيلی:

 شهر نام کشور/ نام دانشگاه نام گرایش نام رشته
معدل 

 کل

سال 

 ورود

سال 

 اخذ

       

       

       

 :سوابق تحصيلی -3

 کاردانیمقطع 

 نام کشور/شهر دانشگاهنام  نام رشته
معدل 

 کل

سال 

 ورود

سال 

 اخذ
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 :سوابق شغلی – 4

 نام محل کار نوع شغل سمت
 دولتی/

 غیر دولتی

نحوه و  میزان

Iاستفاده از  T 

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

       

       

       

 :گذرانده شده و مهارتی دوره های آموزشی  – 5

 نام دوره
محل اخذ  مؤسسه

 مدرک
 مشخصات دوره

میزان تسلط 

 بر مطالب

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام

      

      

      

 :آشنائی با زبانهای خارجی -6

 میزان تسلط در نگارش: میزان تسلط در مکالمه: میزان تسلط در ترجمه: نوع زبان:

 میزان تسلط در نگارش: میزان تسلط در مکالمه: میزان تسلط در ترجمه: نوع زبان:

 میزان تسلط در نگارش: تسلط در مکالمه:میزان  میزان تسلط در ترجمه: نوع زبان:

 اید:های آموزشی و مهارتی که به عنوان مدرس انجام دادهدوره – 7

 محل برگزاری دوره مشخصات دوره نام دوره
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 اتمام
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  :ذکر کنيد ایدداشته شرکت در کنفرانس های داخلی و بين المللیایده، اختراع، کتاب،  ،موضوعات پژوهشی  اعم از ارائه  مقالهاگر  -8

 تعهدات دانشجو:-9 

 آشنایی به دین مبین اسالم و یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی 

  و گروهك های محارب و ملحد به تشخیص مراجعه ذیصالحعدم وابستگی تشکیالتی و هواداری احزاب 

 .آشنایی کامل و اطالع از مقررات دانشگاه و آیین نامه اجرایی به عهده اینجانب می باشد 

 .پیگیری تاییدیه ی تحصیلی مقطع قبلی به عهده اینجانب می باشد 

  کاتالوگ و سرفصل درسی مصوب رشته به انجام انتخاب واحد در هر ترم تحصیلی بر اساس تقویم آموزشی و با رعایت

 عهده اینجانب می باشد.

  تامین شرایط ، امکانات و تجهیزات الزم برای آموزش الکترونیکی اعم از یك دستگاه رایانه شخصی مناسب همراه با

ه اینجانب دوربین ،میکروفون و اینترنت مناسب ، گوشی هوشمند و اینترنت پشتیبان برای آزمون های الکترونیکی به عهد

 می باشد.

 آموزش عالی فاران مهر دانش هیچ گونه تعهدی در ارتباط با تخفیف ، تقسیط شهریه و یا پرداخت وام دانشجویی  مؤسسه

 و تامین خوابگاه و غیره ندارد.

  تعهدی در آموزش این موارد  مؤسسهآشنایی با مبانی فناوری اطالعات و نحوه استفاده از رایانه به عهده اینجانب است و

 ندارد.

  و دریافت اطالعات و پیام ها را متعهد گردیده و در غیر این صورت مسئولیت  مؤسسهبررسی مداوم سامانه و پرتال درسی

به عهده اینجانب است.) اطالع رسانی های اداری ،آموزشی ،  مؤسسهعدم دریافت مکاتبات از طریق سامانه و پرتال 

قابل استناد و اجرا می باشد و مطالب مندرج در گروه های واتساپ و...  مؤسسهفقط از طریق سامانه و پرتال دانشجویی و... 

 نخواهد داشت.( مؤسسهبین دانشجویان ،دانشجویان و اساتید ،تعهد اجرایی برای 

 مسئولیت هرگونه  تحصیل اینجانب مطابق مقررات سازمان نظام وظیفه منعی نداشته و در صورت عدم رعایت این موضوع،

 عواقب آموزشی ، اداری و مالی به عهده ی اینجانب می باشد.

  برگزار می گردد. مؤسسهامتحانات پایان ترم مطابق قوانین وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  و مصوبات داخلی 

 انجامتاریخ  محل ارائه موضوع یا عنوان
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  نخواهد شد.دانشجوی پس از شروع کالس ها در صورت انصراف از تحصیل هیچ مبلغی از شهریه ی نیمسال اول عودت داده

 مطابق مقررات آموزشی می باشد. مؤسسهمنصرف از تحصیل ملزم به جبران خسارت 

  تسویه حساب در زمان قطع رابطه دانشجویی )فارغ التحصیلی،انتقالی،انصراف،عدم مراجعه ،تعلیق و اخراج( را متعهد

 ده اینجانب است.گردیده؛ و در غیر این صورت عواقب و خسارت های ناشی از آن نیز بر عه

  و پیروی از مقررات  مؤسسهرعایت شئونات اسالمی و اجتماعی و برخورد مناسب با سایر دانشجویان، کارکنان و اساتید

 در هر محیطی اعم از خصوصی یا مجازی الزامی است. مؤسسه آموزشی و انضباطی 

 مجاز است، ضمن جلوگیری  مؤسسهردد، هرگاه و در هر موردی که خالف اطالعات نگاشته شده توسط دانشجو ثابت گ

از ادامه تحصیل وی، برخورد قانونی الزم را مطابق مقررات وزارت علوم انجام دهد و دانشجو حق هیچ گونه اعتراضی 

 نخواهد داشت.

 .عدم انجام ثبت نام الکترونیکی و ارسال مدارک از طریق پست در زمان مقرر به منزله ی انصراف از تحصیل است 

 مؤسسهپیوسته نامقطع کارشناسی                                    متقاضی ثبت نام در رشته                                                     باینجان

، تصریح می نمایم کلیه موارد قید شده در این فرم را با دقت و 1400-1401 اولسال نیمآموزش عالی مجازی فاران مهر دانش در 

صحت تکمیل نموده، آیین نامه آموزشی و انضباطی را دقیق مطالعه کرده و خود را متعهد به تبعیت از ضوابط آموزشی و انضباطی 

یا بر خالف مقررات اعالمی عمل می دانم. بدیهی است در هر مرحله از تحصیل که خالف اظهارات اینجانب اثبات گردد و  مؤسسه

 .می تواند ضمن جلو گیری از ادامه تحصیل اینجانب، برخورد قانونی الزم را اعمال نماید مؤسسهنمایم، 

 و تاریخامضاء و اثرانگشت دانشجو 


