
1پیوست 
»سمه تعالی اب«

نام در دانشگاه آزاد اسالمیشدگان متقاضی ثبتراهنماي پذیرفته
»حاوي خالصه ضوابط و مقررات آموزشی « 

شـدگان آزمـون   با آرزوي توفیق الهـی بـراي کلیـه پذیرفتـه    
دانشـگاه آزاد اسـالمی، توجـه    هاي بدون آزمون و دورهسراسري 

ب ا به نکات مشروح ذیل جلـ نام در این دانشگاه رمتقاضیان ثبت
:نمایدمی

شدگان ملـزم بـه   در ابتداي هر نیمسال تحصیلی پذیرفته-1
نام و انتخاب واحد و پرداخت شهریه مراجعه به موقع جهت ثبت

.باشنددانشگاه میهیأت امناي تحصیلی مصوب 
ی و بــه بــانکسیســتم شــهریه تحصــیلی بایــد از طریــق -2

. دارد واریز گرددم میدانشگاهی اعالحسابی که محل
در حال حاضـر امکـان ارائـه تسـهیالت رفـاهی نظیـر       -3

یــا مراکــز خوابگــاه، کمــک هزینــه تحصــیلی، در همــه واحــدها
.دانشگاهی وجود ندارد

نامـه نقـل و   انتقالی و میهمانی دانشجویان مطـابق آئـین  -4
.شودانتقاالت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی انجام می

موظـف بـه رعایـت کلیـه مقـررات و ضـوابط       دانشجو-5
باشد و در صورت تخلف طبق مقررات با وي رفتـار  دانشگاه می
. خواهد شد

اي از نـام در هـر مرحلـه   چنانچه دانشجو پـس از ثبـت  -6
تحصیل و به هر علت اقـدام بـه انصـراف نمایـد موظـف اسـت       

در صـورت تعلـق هزینـه    ،هاي صادرهمطابق مقررات و بخشنامه
. ف مبلغ مربوط را به دانشگاه بپردازدانصرا

وظیفـه  خـدمت شـرایط شـدگان نبایـد از نظـر    پذیرفته-7
عمومی و سایر قوانین و ضوابط جاري کشور منع قـانونی داشـته   

.باشند
وظیفه عمـومی  شدگان مشمول پذیرفتهاز ادامه تحصیل-8

شـرایط الزم کـه  وظیفه عمـومی  خدمتقانون جدید با توجه به 
د و یا مواردي را خـالف واقـع   نحصیل در دانشگاه را نداربراي ت

یا وظیفه عمومی به هر دلیـل معافیـت تحصـیلی    ند وااعالم کرده
ایـن افـراد   ، جلوگیري به عمل خواهد آمد و را صادر ننمایدآنان

رفـع مشـکل و بررسـی    تـا گردند و به وظیفه عمومی معرفی می
.بودتحصیل نخواهندادامه وضعیت آنان مجاز به 

شدگان دقیقاً مطابق برنامه درسـی، در  الزم است پذیرفته-9
دانشـگاهی  یـا مرکـز   ها و ساعات مقرر که توسـط واحـد   تاریخ

شود در کالسهاي دروس انتخابی هـر نیمسـال حضـور    اعالم می
. یابند

صدور مرخصی تحصیلی فقط با تقاضاي کتبی دانشجو -10
اولین فرصت بـه واحـد   یا یکی از بستگان درجه یک وي که در 

آمـوزش  . شود قابل بررسـی اسـت   دانشگاهی تسلیم مییا مرکز 
دانشگاهی در صورتی با صدور مرخصی موافقـت  یا مرکز واحد 

خواهد نمود که امکان گذراندن دروس باقیمانده در مهلت مقـرر  
).به ویژه براي مشموالن وظیفه عمومی(. وجود داشته باشد

هـاي مقـرر بـراي    شده در تاریخعدم مراجعه پذیرفته -11
و ثبت نام و انتخاب واحدهاي درسی در نیمسـال اول تحصـیلی  

به منزله انصراف محسوب شـده  هاي بعد از آن،همچنین نیمسال
در مـواردي کـه   . گـردد تلقـی مـی  منتفـی و قبولی وي در آزمون 

نام به دانشـگاه  دانشجو با داشتن عذر موجه قادر نباشد براي ثبت
ماید، الزم است دالئل عدم حضور خود را به طور کتبی مراجعه ن

و مستند در اولین فرصت به اطالع دانشگاه رسانده و در صورت 
در غیر ایـن صـورت   . درخواست مرخصی تحصیلی نماید ،لزوم

غایب و دانشجوي انصرافی تلقی شـده و از ادامـه تحصـیل وي    
جلوگیري بـه عمـل خواهـد آمـد و در صـورتی کـه از معافیـت       

نماید بالفاصله به عنوان دانشجوي غایب بـه  تحصیلی استفاده می
زمـان  ،یا در صورت عدم مراجعهنظام وظیفه معرفی خواهد شد

شروع عدم حضور وي مالك اعالم زمان قطع رابطه بـا دانشـگاه   
. باشدمیعمومیوظیفهسازمانبه 

شدگان ملزم به رعایت کامل شـئون اسـالمی و   پذیرفته-12
، از نظر اخـالق و وضـع ظـاهري    عرفی محل تحصیلت مقتضیا

ولین و اسـاتید دانشـگاه در   ئباشند و باید از نظر برخورد با مسمی
ها نمونه یـک دانشـجوي متعهـد بـوده و اسـوه بـراي       تمام زمینه

بــه ویــژه  . دانشــجویان دیگــر دانشــگاههاي کشــور باشــند    
شدگان خواهر الزم اسـت، بـا حجـاب اسـالمی و برابـر     پذیرفته

.ضوابط دانشگاه آزاد اسالمی در دانشگاه حضور یابند
ها و پیامهاي دانشگاه از ها، مقررات، بخشنامهنامهآئین-13

طریق آگهی در تابلوهاي اعالنات دانشگاه به اطـالع دانشـجویان   
هـا بـراي   هـا و پیـام  آگاهی از مقررات و بخشـنامه . خواهد رسید
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از آنهـا موجـب سـلب    و عـدم اطـالع   اسـت  دانشجویان الزامی 
. ولیت دانشجو نخواهد شدئمس

ولین دانشگاه جهت رفـع  ئمالقات حضوري با کلیه مس-14
بینی شـده،  اشکال و دریافت پاسخ سؤاالت فقط در زمانهاي پیش

توانند با بنابراین دانشجویان در صورت نیاز می. پذیر است امکان
ر تـابلوي  زمـانی اعـالم شـده د   رعایت سلسله مراتـب و برنامـه  

.ولین مربوط مراجعه نمایندئاعالنات به مس
کالسهاي دانشگاه با توجه به امکانات آموزشی واحـد -15

8از ساعت (انشگاهی ممکن است اوقات صبح و عصر یا مرکز د
. تشکیل گردد) 20الی 

نظام آموزشی دانشگاه، سیستم واحـدي بـوده و طـول    -16
هـا و ریـز   سی و سرفصلهاي تحصیلی، تعداد واحدهاي دردوره

مصوب شـوراي عـالی   درسی هاي نمرات دروس براساس برنامه
.شودریزي ارائه و اجرا میبرنامه

تعداد واحدهاي درسی مجاز در هر نیمسال تحصـیلی  -17
حـداقل  . باشـد می20و حداکثر 12در سیستم تمام وقت حداقل 

ز وقـت بـراي دانشـجویانی کـه ا    واحدهاي درسی در سیستم پاره
10نمایند در هر نیمسـال تحصـیلی   معافیت تحصیلی استفاده می

. واحد است 
: شـامل ناپیوسـته،  هاي آموزشی در مقطع کـاردانی  رشتهدر 
ادبیـات فارسـی،   زبـان و  علوم تجربی، آموزش ریاضی، آموزش 
ابتدایی و آموزش زبان و پرورش دینی و عربی، آموزش آموزش 

منـدرج در دفترچـه راهنمـاي    انگلیسی براساس ضوابط دانشگاه 
.گردداقدام میپذیرش دوره کاردانی ناپیوسته بدون آزمون 

مجموع ساعات غیبت موجه و غیر موجه دانشـجو در  -18
ــد از  هــر درس نبای

16
جلســات آموزشــی آن درس در طــول 3

بــیش از غیبــت. نیمســال تجــاوز کنــد
16
میــت موجــب محرو3

در . دانشجو از شـرکت در امتحـان پایـان آن درس خواهـد بـود     
صورتی که غیبت دانشجو موجه باشد آن درس حذف و چنانچه 

گـردد و تحـت   غیبت غیر موجه باشد نمره درس صفر منظور می
.هیچ عنوان از کارنامه حذف نخواهد شد

20از 10حــداقل نمــره قبــولی در امتحــان هــر درس -19
اي حرفههاي دوره دکتريمقررات مربوط به رشتهضمناً. باشدمی

نامه آموزشی مربـوط و همچنـین کلیـه    دامپزشکی برابر مفاد آئین

نامـه آموزشـی مربـوط کـه     هاي گروه پزشکی براساس آئینرشته
.باشدپزشکی دانشگاه ابالغ شده میعلوم توسط معاونت 

ال تحصـیلی دانشـجو   چنانچه میانگین نمرات هر نیمس-20
گردد، دانشجو مشروط محسوب شـده و در نیمسـال   12کمتر از 

در . باشـد واحـد درسـی نمـی   14بعد مجاز به انتخـاب بـیش از   
اي میانگین نمرات هـر نیمسـال   حرفهعمومی و هاي دکتري رشته

چنانچه دانشجو در طول مـدت تحصـیل   . باشد14نباید کمتر از 
دوره کاردانی حداکثر دو نیمسال (بیش از حد مقرر مشروط شود 

اي حرفـه عمومی و اعم از متوالی یا متناوب، کارشناسی و دکتري 
نامـه  برابـر آئـین  ) سه نیمسال متوالی یـا چهـار نیمسـال متنـاوب    

دانشـجوي مشــروط  . آموزشـی از دانشـگاه اخـراج خواهــد شـد    
تواند در نیمسال بعد از مشروطی بیش از هاي آموزشی نمیرشته

.درسی انتخاب نمایدواحد10
تواند با ارائه دالیل موجه و مـدارك کـافی   دانشجو می-21

ول دانشـگاه باشـد، طبـق ضـوابط، در     ئکه مورد قبول مقامات مس
نیمسال و در دوره کارشناسـی و دکتـري   2دوره کاردانی حداکثر 

نیمســال از مرخصــی تحصــیلی 4اي حــداکثر حرفــهعمــومی و 
که دانشجو بتواند در حـداکثر مـدت   استفاده نماید مشروط بر آن

هـاي آموزشـی در   براي رشـته . التحصیل شودمجاز تحصیل، فارغ
لکـن  .شـود نیمسال مرخصی تحصیلی منظور می3دوره کاردانی 

)اخذ مرخصی یا حذف بـیش از حـد دروس  (یهر علتچنانچه 
موجب طوالنی شدن مدت تحصیل دانشـجوي مشـمول وظیفـه    

دانشجو است و دانشگاه شخص توجه عمومی گردد عواقب آن م
در قبال آن مسئولیتی ندارد و برابر مقررات با وي رفتـار خواهـد   

.کرد
تمـام  آموزشـی  حداکثر مدت مجاز تحصـیل در نظـام   -22

اعم از (براي افراد مشمول هاي آموزشی و رشتهوقت و پارهوقت 
سـال، در  5/2در مقطع کـاردانی  ) وقتاي، تمام وقت و پارهدوره

8اي حرفـه عمومی و سال و در دوره دکتري5مقطع کارشناسی 
وقت بـراي  پارهآموزشی مدت مجاز تحصیل در نظام . سال است

سال، در مقطع 4افراد غیر مشمول نظام وظیفه در مقطع کاردانی 
حداکثر مـدت مجـاز تحصـیل بـراي     . باشدسال می8کارشناسی 

سـال  4غیر مشـمول  هاي آموزشی براي افراددوره کاردانی رشته
و سنوات مذکور با توجه بـه مقـررات آموزشـی دانشـگاه     . است
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براسـاس  باشـد و  مـی قانون جدید وظیفه عمومیضوابط ابالغی 
. استمقررات مالی دانشگاه 

در مـدتی  آنـان  دانشجویان مشمولی که اتمام تحصیل -23
حتی با مجـوز  (الذکر انجام گرفته باشد بیش از سنوات مجاز فوق

اجـازه تحصـیل در   ) میسیون مـوارد خـاص و وظیفـه عمـومی    ک
مقاطع باالتر را قبل از اتمـام خـدمت وظیفـه عمـومی نخواهنـد      

.داشت
باشد دانشجو ملزم به انجام به موقع تعهدات خود می-24

و چنانچه در طول تحصیل و موعد مقرر از انجام تعهدات خـود  
ن را بـه تعویـق   نسبت به دانشگاه خودداري نمایـد و یـا انجـام آ   

. اندازد، برابر ضوابط با وي رفتار خواهد شد
نام یـا حـین تحصـیل    اي از ثبتچنانچه در هر مرحله-25

مشخص گردد که دانشجو فاقد یکی از شرایط الزم بوده و یـا در  
نام مطالبی خالف واقع قید نمـوده  مدارك ارائه شده فرمهاي ثبت

عمل آمده و برابر مقررات باشد، از ادامه تحصیل او جلوگیري به 
. با وي رفتار خواهد شد

دانشــجویان موظفنــد در طــول تحصــیل در جلســات -26
گـردد  دانشگاهی تشـکیل مـی  یا مرکز توجیهی که از طرف واحد

.شرکت نمایند
نـام الزم اسـت  شدگان پس از انجام ثبـت کلیه پذیرفته-27

بت ضمن مراجعه به ادارات آموزش و پرورش محل تحصیل نسـ 
به تقاضاي ارسال تأییدیه مدرك دیپلم کامل متوسطه نظـام قـدیم   

دانشگاهی نظام جدید متوسطه بـه واحـد   خود یا پایان دوره پیش
.دانشگاهی مربوط اقدام نمایند

محل در پس از قبولی و ثبت نام تغییر رشته و گرایش -28
گونـه تقاضـایی در ایـن زمینـه     لذا هـیچ . ی ممنوع استدانشگاه

.فته نخواهد شدپذیر
خدمات اجتمـاعی داراي طـرح   ـ علوم اجتماعی  رشته-29

بـوده  ) بعد از فراغت از تحصیل در رشته(خدمت نیروي انسانی 
مشـابه  ) سنوات تحصـیل، مشـروطی  (و از نظر مقررات آموزشی 

.باشدره کارشناسی گروه پزشکی میهاي دورشته
یک یا تحصیل همزمان یک فرد در یک یا دو رشته در-30

دو مقطع در یک یا دو دانشگاه اعم از دانشـگاه آزاد اسـالمی یـا    
،تحقیقــات و فنــاوري،وزارت علــومبــههــاي وابســته دانشــگاه

دانشـگاه پیـام نـور،    ،درمان و آموزش پزشـکی ، بهداشتوزارت 
کـاربردي و یـا مؤسسـات آمـوزش عـالی      -دانشگاه جامع علمـی 
کیداً ممنوع است و به محض اها ها و دستگاهوابسته به وزارتخانه

.مشخص شدن موضوع با خاطی برابر مقررات رفتار خواهد شـد 
زمـان بـا خـدمت دوره ضـرورت وظیفـه      همچنین تحصـیل هـم  

خواهد ی ممنوع است و عواقب آن متوجه شخص دانشجوعموم
.بود

ضـمن لـزوم   ،دانشجویان به ویژه دانشجویان مشـمول -31
در آن مسئول پیگیـري امـور   استمرار تحصیل و عدم ایجاد وقفه

هـاي  آموزشی خود تا مرحله فراغت از تحصـیل و اخـذ گـواهی   
باشـند  الزم جهت لغو معافیت تحصیلی مقطع و رشته مربوطه می

و دانشگاه در مورد اعالم تاریخ فراغت از تحصیل فرد به وظیفـه  
نماید و ادعاي افرادي که در عمومی دقیقاً برابر مقررات رفتار می

.اند پذیرفته نیستورد تعلل نمودهاین م
برابر مقررات جاري شـرط فراغـت از تحصـیل بـراي     -32

است و 20از 12افراد مشمول و غیر مشمول کسب میانگین کل 
ــد   ــان تحصــیل احــراز ننماین ــه ایــن شــرط را در پای ــرادي ک ،اف

گردند و افراد مشمولی کـه میـانگین   التحصیل محسوب نمیفارغ
باشد به عنوان 12شان کمتر از ه تحصیلیکل نمرات دروس دور

دانشجوي اخراجی جهت لغو معافیت تحصیلی به وظیفه عمومی 
.معرفی خواهند شد

نگهــداري و حفاظــت از کــارت دانشــجویی یکــی از -33
دن آن بـراي دانشـگاه و   وظایف حساس دانشجو بوده و مفقود ش

ت الخصوص کـار نماید علیالت فراوانی فراهم میدانشجو مشک
وظیفـه  خدمتدانشجویی دانشجویان برادر که طبق دستورالعمل 
. شودعمومی، کارت معافیت تحصیلی آنان محسوب می

شدگان این دوره فقط از نظر علمی اعالم اسامی پذیرفته-34
شـده  نباشد و مراحل احراز صالحیت عمومی براي آنان انجام می

شـدگان  ل پذیرفتهبنابراین چنانچه به هر دلیلی ادامه تحصی،است
از نظر صالحیت عمومی، ممنوع اعالم گردد، موضـوع از طـرف   
محل دانشگاهی به فرد پذیرفته شده ابالغ و از ادامه تحصیل وي 
جلوگیري به عمل خواهد آمد و چنانچه داوطلـب، اعتراضـی در   

هـاي  این خصوص داشته باشد، الزم است کتباً از طریـق قسـمت  
.اه اقدام و موضوع را پیگیري نمایدنشگذیربط سازمان مرکزي دا
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شدگان آزمون سراسري دانشگاه آزاد اسالمینام پذیرفتهفرم درخواست ثبت

.............................................دانشگاهی مرکز / واحد 
.در این قسمت چیزي ننویسید

❒:ذخیره ❒قبول: نوع پذیرش :رتبه :نمره کل :شماره داوطلب :سال قبولی در آزمون
نوع سهمیه ❒قبول با استفاده از سهمیه❒قبول عادي❒وقتپاره❒وقتتمام: نظام آموزشی

. اطالعات زیر را مطابق شناسنامه و سایر مدارك معتبر به طور دقیق و خوانا تکمیل نمائید
: اي دانشجو مشخصات شناسنامهـالف 

حوزه :محل صدور شناسنامهـ5:شماره شناسنامهـ4: نام پدرـ3: خانوادگی نامـ2: نام ـ1
13/ /ـ تاریخ تولد   7: استان ) شهر یا روستا:( ـ محل تولد6: استان : شهر 

❒زرتشتی❒کلیمی❒مسیحی) ❒سنی❒شیعه(دین اسالمـ11تابعیتـ10❒مرد❒جنس زنـ139//تاریخ صدور ـ8
: جو براساس آخرین مدرك تحصیلی ب ـ سوابق تحصیلی دانش

تحصیالت❒دکتري❒فوق لیسانس❒لیسانس❒دیپلمفوق❒امجدید را گذراندهنظامدانشگاهیپیشدوره❒قدیم متوسطهنظامدیپلم
:شهرستان )  : حوزه علمیه : دانشگاه :دبیرستان (که از :در رشته ❒حوزه

.امالتحصیل شدهفارغدرسال : ان است
)❒فاقد شغلـ2❒شاغلـ1(:وضعیت شغلی دانشجو - ج

:در صورت شاغل بودن 
❒آزاد❒خصوصی ❒المنفعهعمومی و عام❒نهادهاي انقالب اسالمی❒وابسته به دولت❒دولتی:نوع سازمان ـ 
❒قراردادي❒کارطبق مقررات قانون وزارت ❒خدمتخرید❒روزمزد❒آزمایشی❒نیپیما❒رسمی:نوع استخدام ـ

:مدت قرارداد 
❒انفصال از خدمت❒آماده به خدمت❒بازنشسته❒شاغل:وضعیت فعلی اشتغال ـ
: خانوادگی مسؤول مستقیم نام و نام:پست سازمانی ـ 
:و شماره تلفن محل کار نشانینام، ـ

: مشخصات والدین دانشجو ـ د 
): و تلفن محل کارنشانی: شغل : خانوادگی نام و نام: (پدر ـ1
): و تلفن محل کارنشانی : شغل: خانوادگینام و نام: (مادر ـ2

:و تلفن محل سکونت والدین نشانی 
:سر دانشجو مشخصات همـهـ 

: شماره شناسنامه : نام پدر: خانوادگی نام و نام
: و تلفن محل کار همسر نشانی
: و تلفن محل سکونت همسر دانشجو نشانی 

)مخصوص برادران(وضعیت نظام وظیفه ـ و
که موعد آن پایان) ❒کفالت❒پزشکی(، داراي معافیت موقت)❒کفالت❒پزشکی(، داراي معافیت دائم❒داراي کارت پایان خدمت

باشد می13//به خدمت که تاریخ اعزام آن    برگه اعزام ، داراي ❒، خرید خدمت❒نپذیرفته است، داراي معافیت عنایات رهبري
.❒پذیردپایان می13/   /  شروع شده و در تاریخ    13//و یا در حین خدمت هستم که از تاریخ 

)چهار سال آخر تحصیل. (لی دوره متوسطه و باالتر یا احیاناً سوابق تحصیل حوزوي خود را در جدول زیر بنویسید لطفاً سوابق تحصیـ 

نام مؤسسه آموزشی
سالهاي تحصیلی

و تلفن مؤسسه آموزشینشانیتحصیلیمقطع و رشتهمعدلجغرافیاییمحل تااز 

. را دارم مقطع نام در رشته طالب فوق، درخواست ثبتضمن تأیید م
: امضاء : تاریخ : خانوادگی نام و نام
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دانشگاهی یا مرکز این فرم باید توسط اولیاء خواهرانی که محل سکونت آنها در خارج از شهر واحد :توجه 
.قرار دارد تکمیل شود

کــــه در خانم )پدر، مادر(اینجانب 
دانشگاهی یا مرکز واحد رشته 

نمایم که مسکن مناسبی براي فرزندم در محدوده محل تحصیل تهیه و در تمام یشده است تعهد مپذیرفته
طول مدت تحصیل مراقب رفتار و کردار وي باشم و چنانچه به دلیل عدم مراقبت هرگونـه مشـکلی حاصـل    

. لیتهاي ناشی از آن را به عهده گرفته و پاسخگو باشم ئوگردد، شخصاً مس

: تاریخ : امضاء : خانوادگی نام و نام

)نسبت با دانشجو(

»بسمه تعالی « 

:تعهد 
دانشـگاهی نظـام متوسـطه    این فرم باید توسط افرادي که اصل مدرك دیپلم نظام متوسطه قدیم یا اتمام دوره پیش

.نام در اختیار ندارند تکمیل گرددجدید یا فوق دیپلم را در زمان ثبت
مرکز/ دانشگاه آزاد اسالمی واحد

متولدصادره از به شماره شناسنامه اینجانب 
مقطعرشته در دوره که در آزمون سال فرزند 

دانشـگاهی نظـام جدیـد    ، اتمـام دوره پـیش  □دیـپلم نظـام قـدیم متوسـطه    (ام و اصل مـدرك  آن واحد پذیرفته شده
سال نسبت به ارائه اصل آن اقدام 2گردم ظرف حداکثر خود را در اختیار ندارم، متعهد می) □م، فوق دیپل□متوسطه

صورت ملزم بـه  درغیراین صورت دانشگاه مجاز است برابر ضوابط و مقررات با اینجانب رفتار نماید که در این . نمایم
الذکر در هـیچ  گردم با اصل مدرك فوقعهد میپذیرم و مترعایت آن خواهم بود، ضمناً تمام عواقب نقص پرونده را می

.آموزش عالی مشغول به تحصیل نبوده و نخواهم بودمؤسسه

:تاریخ : امضاء : خانوادگی نام و نام
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مرکز / دانشگاه آزاد اسالمی واحد : از  

: رشته :دانشجوي دوره آقاي / خانم : به 

سالم علیکم 

نام در این دانشگاه متعهد که طبق آن در زمان ثبتباتوجه به تعهد مورخ 

دانشگاهی نظام جدید اتمام دوره پیش، □قدیم متوسطهدیپلم نظام (سال اصل مدرك 2اید ظرف مدت گردیده

ود را ارایه دهید، لیکن به این تعهد عمل ننموده، برابر تصمیمات متخذه مقرر خ) □فوق دیپلم، □متوسطه

ماه به شما فرصت داده شود که اصل مدرك فوق را به دانشگاه 2گردید براي آخرین بار و حداکثر به مدت 

ا جلوگیري و از ادامه تحصیل شمتسلیم نمایید در غیر این صورت برابر ضوابط دانشگاه با شما رفتار خواهد شد

. گرددمی

:معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی  

:مرکز/ واحد 

: رونوشت 

.اداره آموزش جهت ضبط در سوابق نامبرده و پیگیري پس از دو ماه ـ
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مرکز/ دانشگاه آزاد اسالمی  واحد

صادره از به شماره شناسنامه اینجانب 
دوره که در سال فرزند متولد سال  

مرکز /دانشگاه آزاد اسالمیرشته 
شامل خالصه مقررات و )1(فرم پیوست شماره ام، با مطالعه و آگاهی کامل از نکات مندرج در شدهپذیرفته

شـوم کلیـه مقـررات و    ضوابط آموزشی، اجتماعی و اخالقی دانشگاه آزاد اسـالمی، بدینوسـیله متعهـد مـی    
هاي دانشگاه را رعایت نموده و هر زمان از نظر آموزشی، انضباطی و به ویژه از نظر دفتـر گـزینش   نامهآئین

منعی براي ادامه تحصیل اینجانب اعالم گـردد،  آزاد اسالمی سازمان مرکزي دانشگاه هاي عمومی صالحیت
مورد اعتراضی داشته باشم، کتبـاً از طریـق   دانشگاهی خودداري نموده و چنانچه در اینمحل از حضور در 

. هاي ذیربط دانشگاه موضوع را پیگیري نمایمقسمت

:امضاء : تاریخ : خانوادگی نام و نام


